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ముందు మాటు 

భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతగా, దళిత వర్గాల నాయకుడిగా, రాజనీతి కోవిదుడుగా, 

న్యాయశాస్త్ర పారంగతుడుగా, (ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొన్న మనీషి డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ 

అంబేద్కర్. కుల వ్యవస్థలో కూరుకుపోయిన వారికి డా!అంబేద్కర్ ఒక ఆశాజ్యోతి. 

ఒక చైతన్య కేతనం, స్వేచ్చ, స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వాల మేలు 

కలయికగా ఉండే సమాజం అంబేద్కర్ లక్ష్యం. 

మవార్ కులంలో జన్మించిన అంబేద్కర్ విద్యార్థి దశ నుండే సమాజం చేత 

దుర్భరమైన అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు. దానితో చిన్నతనంలోనే ఆయన సంఘ 

సంస్కరణ, పీడిత జనోద్దరణే పరమ లక్ష్యంగా ఎన్నుకొన్నారు. ఆయన ఏ వృత్తి చేపట్టినా 

ఆ లక్ష్యానికి దూరం కాలేదు. ఆ లక్ష్య సాధన కోసం కార్యక్రమాలను కొనసాగించారు. 

ఆ క్రమంలోనే రచనలు చేయడం, (ప్రసంగాలు చేయడం ద్వారా ప్రచారం చేయడం 

వంటి (ప్రధాన మార్గాలను ఎంచుకున్నారు. 

బలహీన వర్గాలలో చె తన్యాన్ని రగిలించి వారికి నాయకత్వం వహించి.డా! అంబ్కేదర్ 

తన రాజకీయ మహా ప్రస్థానానికి క్రీ 

సభ్యత్వం, రాజనీతి శాస్తంలో విశేష పరిజ్ఞానం డా!అంబేద్కర్ కృషికి ఎంతగానో దోహదం 

కారం చుట్టారు. బొంబాయి రాష్ట్ర శాసన సభ 

చేశాయి. 

డా! అంబేద్కర్ అహర్నిశలు (ప్రతి దశలోనూ దళితుల అభ్యున్నతి కోసం కృష 

చేశారు. రాజ్యాంగంలో దళితుల కోసం ఏర్పాటయిన (ప్రత్యేక వాక్కులు, వసల కోసం 

నిర్విరామంగా కృషి చేసిన విషయం లోక విదితమే. 

దళిత జనాభ్యున్నతి కోసం ఆయన సాగించిన అవిశ్రాంత పోరాటానికి వెన్నుదన్నుగా 

భారత చరిత,ం౦ శృతి స్మృతి పురాణాది ప్రాచిన వాజ్జ్ఞ్మాయాన్ని, అందుకు సంబంధించిన 

ఆధార [గ్రంథాల్ని క్షుణ్ణంగా ఆకళింపు చేసుకున్నారు. తాను చేపట్టిన మహత్తర 

'సంస్కరణోద్యమాన్ని శక్తివంతంగా నడిపించారు. 



డా! అంబేద్కర్ఏ రంగంలో కృషి చేసినా రచనా వ్యాసంగాన్ని విడనాడలేదు.. 
రాజకీయం, ఆర్ధిక ధార్మిక విషయాలపె అసాధారణ ప్రతిభతో ఆయన రాసిన రచనలు, 
చేసిన (ప్రసంగాలు అంబేద్కర్ జ్ఞాన సంపదకు మణిహారాలు. 

అమూల్యమె న అంబేద్కర్ రచనలు - ప్రసంగాలను సేకరించేందుకు 1976లో 

మహారాష్ట్ర (ప్రభుత్వం ఒక నిపుణుల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. 

ఫలితంగా డా!అంబేద్కర్ |గంథావళిని మహారాష్ట్ర (ప్రభుత్వం 1979లో డా! 

బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదినాన ఆంగ్లంలో వెలువరించి భారతావనికి అందించిది. 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డా! అంబేద్కర్ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా 

ఆయన రచనలు, ప్రసంగాలు తెలుగులోకి అనువదించాలని నిర్ణయించింది. ఈ విషయంలో 

అప్పటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాన్య శ్రీ. నేదురుమల్లి జనార్దన రెడ్డిగారి ఆసక్తీ, ఉత్సాహం 

అనువాద కార్యక్రమానికి (పెరకాలయినాయి. వారు నిధులను కూడా సమకూరి ఎనారు. 

అనంత కాలంలో. ముఖ్యమంత్రి మాన్య శ్రీ కోట్ల విజయ భాస్కర రెడ్డిగారు 

డా!అంబేద్కర్ రచనల అనువాద కార్యక్రమానికి మరింత చేయూత అందించినారు. 

అందుకు .రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం, 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ అనువాద కార్యక్రమ నిర్వహణకు సారథ్య సంస్థగా 

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని నియమించింది. తెలుగు శాఖలు ఉన్న కొన్ని విశ్వ 

 విద్యారియాలు,ఇతర ముఖ్య సంస్థలను ఈ అనువాద కార్యక్రమంలో భాగస్వాములను 
చేసి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పూర్వ ఉపాధ్యక్షులు పద్మభూషణ్ ఆచార్య 

సి.నారాయణ రెడ్డిగారు ఈ (ప్రణాళికకు రూపకల్పన చేశారు. వారి నేతృత్వంలో అనువాద 
కార్య(కమానికి ఆరంభం జరిగిందో 

పెన పేర్కొన్న వివిధ సంస్థలు డా!అంబేద్కర్ రచనల అనువాద కార్యక్రమాన్ని 

బాద్యతాయుతంగా స్వీకరించినాయి. అంతే కాదు ఆయా సంస్థలకి చెందిన వ్యక్తులే 

సంపాదక బాధ్యతలు నిర్వహించినారు. వివిధ రచయితలు, పండితులు చేసిన అనువాదాల్లో 

సంపాదకులు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ కొంత భిన్నత, అనువాద శె లీ భేదాలు చోటు 

చేనుకోక తప్పలేదు. 



డా!అంబేద్కర్ రచనల్లో చేసిన (ప్రసంగాల్లో వాడిన పదాలకి ఆయా సందర్భాల 

ననుసరించి కనిపించే కొన్ని అర్థాలు నేడు వాడుకలో కనిపించడం లేదు. ఆ విధంగా 

డా!అంబేద్కర్ ఉపయోగించిన పదాలకు వివిధ శాస్తాలకు సంబంధించి రకరకాల 

అర్థచ్చాయలు కనిపిస్తాయి. ఆంగ్ల పదాలకు సరిసమానమై న ఒకే పారిభాషిక పదం 

అన్నిసందర్భాల్లో అన్వయించక పోవడం మరో ఇబ్బంది. అందుకే సందర్భాన్ని 

అనుసరించి అర్ధం చెడకుండా తెలుగులో వివిధ పదాలను వాడడం తప్పని సరిఅయింది. 

డా!అంబేద్కర్ రచనలు - (ప్రసంగాల అనువాద కార్యక్రమానికి తగిన సలహాలు 

సూచనలు ఇచ్చేందుకు ఒక పరిశీలన సంఘం ఎర్బాటయింది. పార్రమెంటు మాజీ 

సభ్యులు శ్రీ కోట పున్నయ్య, (ప్రముఖ విద్యావేత్త డ1టి.వి. నారాయణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 

(పభుత్వ న్యాయశాఖ మాజీ కార్యదర్శి క్రీ జె.వీరాస్వామి సభ్యులుగా ఉన్నారు. పరిశీలనా 

సంఘ సభ్యులు చేసిన సూచనలననుసరించి,వారి మార్గదర్శక సూత్రాలను దృష్టిలో 

ఉంచుకొని సారథ్య నంఘంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం అనువాద కార్యక్రమాన్ని 

ముందుకు నడిపిస్తున్నది. ఈ సందర్భంగా వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. 

డా!అంబేద్కర్ రచనలు - (ప్రసంగాలు సంపుటాలను అనువదించే బాధ్యతను 

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వెంటనే వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు, కొన్ని సంస్థలకూ 

అప్పగించింది. ఈ సందర్భంలో రాష్ట్ర, ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ, సాంఘిక సంక్షమ శాఖలు 

ఏర్పాటు చేసిన సమావేశాలకు హాజరయి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్ డా! తాళ్ల 

వెంకటరెడ్డి ప్రచురణల కార్యక్రమాన్ని క్రమబద్దం చేశారు. 
Co (ou) 

డా!అంబేద్కర్ శత జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 

అనువదించి, ముద్రింపచేసిన ఏడవ సంపుటం తిరుపతిలో 14.4.1992 నాడు 

ఆవిష్కృతమె ౦ది. 

డఅంబేద్కర్ జయంతిని పురస్కరించకొని డా[అంబేద్కర్ పీపుల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ 

(ట్రస్ట్ వారు అనువదించిన మొదటి. సంపుటం హైదరాబాదులో 14.4.1993నాడు 

ఆవిష్కృతమైంది. 



డా1అంబేద్కర్ పీపుల్స్ ఎడ్యుకేషనల్ (ట్రస్ట్ వారు అనువదించిన నాల్గవ సంపుటం, 

డా!అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారు అనువదించిన ఎనిమిదో సంపుటం, 

శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు అనువదించిన తొమ్మిదో సంపుటం మరియు 
తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంవారు అనువదించిన పదకొండవ సంపుటం హై దరాబాదులో 

తేదీ 25.1.1994నాడు ఆవిష్కృతమె నవి. 

ప్రస్తుత సంపుటం డా! అంబేద్కర్ (గంధావళిలో మూడోది. దీని అనువాదాన్ని 

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వారు నిర్వహించినారు. ఈ (గ్రంథంలో హిందూమత తత్వం, 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ - లక్షణాలు, చిహ్నాలు, తవ్వి వెలికి తీసిన భారతదేశ చరిత్ర, 
య AN 

సంస్కర్తలూ - భవితవ్యం, (బావ్మాణ మత సాహిత్యం, గృవాధర్మ సూత్రాలు, భగవద్గీత 

వ్యాసాలు, (బాహ్మణ క్షత్రియ పోరాటాలు, శూద్రులు ఆ (పతి విప్రవం తదితరమై న 

కీలకాంశాలను ఈ (గంథంలో డా! అంబేద్కర్ విశేషలాత్మకంగా చర్చించినారు. 

ఈ మూడే సంపుటం అనువాదాన్ని ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ తెలుగు శాఖ 

రచయితలకు, అనువాదకులకు అప్పగించింది. అనువాదాన్ని సకాలంలో అప్పగించడానికి 
విశేషంగా తోడ్చడిన డా(పల్లికొండ ఆపదరావు, శాఖాధిపతి తెలుగు శాఖ, ఆంధ్ర 

విశ్వవిద్యాలయం వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అనువాదకులు డక థెవరపు వెంక(టామయ్య, 

శ్రీ బాబివర్ధన్, శ్రీ విజయలక్ష్మీ పరమేశ్వరరావు, శ్రీ నిర్మలానంద, ఆచార్య జి. పార్ధసారథి, 

ఆచార్య లకంసాని చక్రధరరావు, శ్రీ యం.వి.రమణ, డా[గణపతిరాజు అచ్యుతరామరాజు, 

ఆచార్య రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి, శ్రీ మాటూరి అప్పారావుగార్లకు ధన్యవాదాలు. 

ఈ సంపుటం అనువాదం ఆంగ్ర మూలంతో సరిచూసి, కొన్ని పేజీలు అనువదించి, 

ప్రూఫ్లు చూసి శ్రమించిన శ్రీ.కె. శ్రీనివాస్గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. 

దీక్షతో, దక్షతతో త్వరితగతిని అనువాదం చేసిన రచయితలకూ, అనువాదానికి 

మెరుగులు దిద్దిన సంపాదకులు డాోపర్రికొండ ఆపదరావు, ఆచార్య రాచపాలెం చంద్ర శేఖర రెడ్డి, 

శ్రీ నిర్మలానంద గారలకు నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. 



డా!అంబేద్కర్ రచనల అనువాద కార్యక్రమాన్ని (ప్రోత్సహించి, ఉత్సాహంతో 

ముందుకు నడిపిస్తున్న సొంఘిక సంక్షేమ శాఖాధికారులకీ, ఉన్నత విద్యాశాఖాధికారులకు 

కృతజ్ఞతలు. 

ఈ (గ్రంథాన్ని సకాలంలో అందంగా ముద్రించిన డేటా న్యూస్ ఫీచర్స్, 

హె దరాబాదవారికి కృతజ్ఞతలు. 

ఈ సంపుటి అందరి వృదయాలను చూరగొంటుందని విశ్వసిస్తున్నాను. 

ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాధం 

ఉపాధ్యక్షులు, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 

మరియు 

12-4-1994 (పథాన సంపాదకులు 



తొలిమాట 

భారత రాజ్యాంగ ప్రధాన నిర్మాత డా! అంబేద్కర్ ఒక రాజ్యాంగవేత్తగా, పార్తమెంటు 

వ్యవహర్తగా మాత్రమే (ప్రపంచానికి పరిచితుడు. కాదు. ఆయన ఒక గొప్ప పండితుడిగా, 

కార్యశీలి అయిన సంస్కర్తగా విశ్వవిఖ్యాతి గాంచాడు. దళితుల నాయకుడిగా ఆయన హిందూ 

సమాజంలోని దమన రీతులకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నో పోరాటాలు చేశాడు. ఆయన తన 

జీవితకాలమంతా స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, న్యాయం, విశ్వమానవ సౌభ్రాతతల మాద 

ఆధారపడిన ఒక కొత్త సామజిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయటానికే కృషి చేశాడు. 

వెనుకబడిన వర్గాల సమస్యల పరిష్కారానిక ఆయన చూపిన విప్లవాత్మకమైన, 

మానవియమైన మార్తానికి బారతీయ సమాజం ఆయనకు ఎంతో బుణపడి ఉంది. 

డా| అంబేద్కర్ జీవితకాలమంతా శ్రమించిన. వెనుకబడిన వరల వారి సంక్షేమం 

కోసం మహారాష్ట (ప్రభుత్వం నిబద్ధమై ఉన్నది. డా|| అంబేద్కర్ వంటి మహాపురుషుల 

ఆలోచనలు, బోధనలు కొత్త తరానికి ఎప్పుడూ వెలుగును అందిస్తూనే ఉంటాయి. 

డా|| అంబేద్కర్ రచనలను పూర్తిగా ప్రచురించాలనే పథకంలో భాగంగా ఆయన అముద్రిత 

రచనలను మూడు భాగాలను వరుసగా తీసుకు వస్తున్నందుకు మా (పభుత్వం ఎంతో 

గర్వపడుతున్న ది, ఆనందిస్తున్నది. 

ఎస్.బి చవాన్ 

మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రి 



ముందుమాటలు 

డె అంబేడ్కర్ రచనలలో .ఇవృటివరకూ ముద్రితం కాని ఈ సంపుటాలకు ముందు 
మాట రాయవలసిందిగా నన్ను అడగటం, నాకెంతో గౌరవాన్ని ఇచ్చినట్టుగా భావిస్తున్నాను. 

భారత సమాజ తత్వశాప్త్ర. కోవిదులలో డా! అంబేడ్కర్ అత్యుత్తమ స్థానాన్ని 

అలంకరిస్తారు. ఆయన రచనల ద్వారా పన్ఫుటమయ్యే ఆయన పాండితీ (పకర్ణ, మన 

సాంఘిక మతపరమై న సమస్యలకు ఒక హేతుబద్ధమై న మార్గాన్ని సూచించే కాంతిరేఖలా 

ఉపకరిస్తుంధి. 

డా! అంబేడ్కర్ సంప్వూర్త రచనలను సంపుటాలుగా వెలువరించే పని మహారాష్ట 

ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఈ పని నిమిత్తమై పునర్నిర్మితమై న సంఘం ఆయన అముద్రిత 

రచనలను మూడు సంపుటాలుగా ఎలువరించింది. భారతీయ సామాజిక, రాజకీయ పరిణామ 

అధ్యయనపరులు వీటికోసం ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. 

భారతీయ నమాజంలోని తాత్విక సమస్యలనూ సాంఘీక సమస్యలనూ, చర్చించిన 

ఈ సంపుటాలు, హేతువాద [ప్రాతిపదిక పె న జాతీయ సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని కనుగొనటానికి 
ఆత్రుత పడుతున్న నవయువతరానికీ, మేధావులకూ చాలా ఆసక్తిదాయకమవుతాయి. 

ఈ సంపుటాలను త్వరితగతిలో తీసుకు రావటానికి చూపిన ఆసక్తికి, అంకిత భావానికి, 

(శ్రద్ధకు సంపాదకవర్గాన్ని అభినందించాలి. 

ఆచార్య రామ్ మెఘే 

విద్యాశాఖమంతి, మవారా న్న 



డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ సోర్స్ మెటీరియల్ పబ్లికేషన్ కమిటీ సభ్యులు 

మహారాష్ట ప్రభుత్వం తరపున డాక్టర్ అంబేడ్కర్ అముద్రిత రచనలు ఉన్న ఈ సంపుటిని 

పాఠకులకు అందించటానికి సంతోషిస్తున్నారు. ఈ సంపుటం ఎన్నో విధాల (పాముఖ్యత 

కలిగినద్, ఆసాధారణమె నదీను. మొదటగా ఈ సంపుటంలోని అంశాలు ఇంతవరకూ 

తెలియనివి. ఇవి డా! అంబేడ్కర్ అముద్రిత రచనలు. ఇవి-ఇంతవరకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ జనరల్ 

డా! అంబేడ్కర్ (ఆస్తి కస్టోడియన్్ సంరక్షణలో ఉన్నాయి. ఆయన పాఠకులు, ఆయన 

విధేయులె న అనుయాయులు, ఈ రచనలు చదవాలని ఎంతో ఆ[తుత పడుతున్నారు. 

డా! అంబేడ్కర్ అనుయాయులు కొంతమంది ఆ రచనలు వారి ఆధీనంలో లేకపోయినా ఆ 

రచనలను ము(ద్రించటానికీ తమకు అనుమతి ఇవ్వవలసిందిగా కోర్టుకు కూడా. వెళ్లారు. ఆ 

విధంగా ఈ రచనలు ఎంతో [ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ఒక నమయంలో వీటిని 
నాశనం చేసేస్తారేమో, పోగెడతారేమో అని భయం కూడా వేసింది. 

ఈ సంపుటం ఎందుకింత [ప్రాముఖ్యత పొందిందనటానికి రెండో కారణం ఉన్నది. 
డా! అంబేడ్కర్ బివుముఖ |ప్రజ్ఞావంతుడిగా పేరొందాడు. తత్వచింతన పెన ఈ పుటలలో 

ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యానం, హిందూ మతాన్ని గురించిన చారిత్రక విశ్లేషణ, ఆయన 

ఆలోచనపె న కొత్త వెలుగును (పసరింప చేస్తాయి. 

మూడే అంశం ఏమంకే హిందూ మతంపై డా! అంబేడ్కర్ విశ్లేషణ మేధాపరమై న 
కసరత్తుగా ఉద్దేశించినది కాక, స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సౌభ్రాత్రత అనే మానవ విలువలు 
(ప్రాతిపదికగా హిందూ సమాజాన్ని పటిష్టం చెయ్యటానికి ఉద్దేశించిన ఒక నిర్దిష్టమై న మార్గం. 
ఈ విశ్లేషణ అంతిమంగా పతిత జాతుల ఉద్ధరణకు, ఆ జనావళిని ప్రధాన జన (పవాహాంలోకి 
తీసుకు వెళ్లటానికి దారి తీస్తుంది. 

ఈ రచనలను ప్రచురణ కోసం ఈ సంఘానికి అప్పగించిన విషయమై ఈ సందర్భంలో 
కొన్ని మాటలు చెప్పటం అప్రస్తుతం. కాదు. డా! అంబేడ్కర్ తన జీవితకాలంలో చాలా 
పుస్తకాలు (ప్రచురించాడు, అంతేకాదు, చాలా వాటి గురించి పథకాలు తయారు చేశాడు. తన 
ఆత్మకథను, మహాత్మా పూలే జీవితచరిత్రనూ, భారతసేనా చరిత్రనూ రాయాలనే ఉద్దేశాన్ని 
కూడా వ్యక్తం చేశాడు, కాని ఆ అంశాలపై పరిశోధన ప(త్రాలేమీ రాసిపెట్టిన దాఖలాలు. లేవు. 

1966లో ఆయన మరణానంతరం, ఆయన ఆముదిత రచనలతోపొటు అన్ని. 
పత్రాలను ఢిల్లీ సాకోర్టు కస్టోడియన్ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. దరిమిలా, ఈ కాగితాలను 
మవోరాషష్ట ప్రభుత్వ అడ్మినిప్రేటర్ జనరల్కు బదిలీ చేశారు. అప్పటి నుంచీ డా! అంబేడ్కర్ 
ఆము (ద్రిత రచనల రాతప్రతులు ఉన్న పెట్టలు ఇంకా అనేక ఇతర పత్రాలు అడ్మిని(ప్టేటర్ 



ప్రస్తావన 

నాగపూార్కు చెందిన అడ్వొకేట్ శ్రీ జె.బి. బాన్ఫోడ(J.b. 84౧5066) నాగపూర్లో ఉన్న 

బొంబాయి హై కోర్టు శు ధర్మాసనంలో మహారాష్ట ప్రభుత్వం మీద ఒక దావా వేశాడు. ఆ తర్వాత 

దానిని బొంబాయి “ాకోర్టుకు బదిలీ చేశారు. అర్జీదారుడు కోరినది చాలా చిన్న కోరిక, 

అదేమంటే డా! అంబేడ్కర్ అముద్రిత రచనలు జాతీయ [ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి 
కాభిట్టి వాటిని ము(ద్రించటానికి తన్నకె నా అనుమతి ఇవ్వాలని లేదా ప్రభుత్వమైనా వాటిని 

'ప్రచురించాలనీ ఆయన కోరాడు. ఈ వ్యాజ్యం బొంబాయి హై కోర్టులో చాలా సంవత్సరాలు 

నిలిచిపోయింది. 

ఈ సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత, 1978లో శ్రీ వి. డబ్బు. మూన్ ప్రత్యేక అధికారిగా 
నియామకం అయిన తర్వాత, డా! అంబేడ్కర్ అముద్రిత రచనలు సేకరించి చారితక 

(ప్రాముఖ్యం గల ఆధారాలుగా వాటిని ప్రచురించాలని భావించటం జరిగింది. క్రీ మూన్ 

డా! అంబేడ్కర్ వారసులను, అడ్మిన్నిప్టేటర్ జనరల్ని స్వయంగా కలుసుకున్నారు. తమతో 
సవాకరించవలసిందిగా క్రీ బాన్సోడ అడ్వాకేట్ని కోరడం కూడా జరిగింది. 

శ్రీమతి సవిత అంబేడ్కర్, క్రీ ప్రకాష్ అంబేడ్కర్ వారి కుటుంబ సభ్యులు, అడ్వొకేట్ 

శ్రీ బాన్నోడ్, ఎంతో ఆసక్తి కనపరిచి, ము।ద్రణకె ప్రభుత్వ పథకంతో అంగీకరించి, డా! 

అంబేర్కరీ రచనలు ఉన్న పెట్టెలు అన్నింటినీ ప్రభుత్వానికి అప్పగించటానికి అంగీకరించినందుకు 

వారిని తప్పక అభినందించాలి. చివరకు అయిదు ఇనుప పెబ్టలలో ఉన్న అంబేడ్కర్ రచనలు 
అన్నింటినీ ఈ కమిటీకి అప్పగించటానికీ ఆడ్మిని(స్టేటర్ జనరల్ అంగీకరించారు. దాని 

(ప్రకారం ఆ పెబ్టలు అన్నింటినీ ప్రభుత్వం తరపున శ్రీ వనంతమూన్ 18.9.1981నాడు 
స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ అయిదు ఇనుప పెట్టెలను మంత్రాలయం (సచివాలయంలోని 
విద్యాశాఖలో అధికారుల గదిలో భద్రంగా ఉంచటమైంది. 

డా! అంబేడ్కర్కు చాలా సన్నిహితుడిగా ఉండటం వల్ల క్రీ ఎం.బి. చిచ్నిస్ ఆయన 
చేతివ్రాత బాగా గుర్తు పట్టగలడు. ఆయన ఆ సమయంలో సంపాదకవర్గ అధ్యక్షుడు. 

(వ్రాతప్రతులు అందినమీదట వాటినన్నిటినీ ఆయన ఒక పక్షం రోజులు పరిశీలించి ఏవి 
డా! అంబేడ్కర్ (వాత(పతులో నిర్దారణ చేశాడు. గుర్తుపట్టటం అనే ప్రాథమిక కార్యం అయిన 

మీదట, వ్రాతప్రతులు చదవటం, వ్యాఖ్యానించటం, దొరికిన వాటిలో (వాతప్రతులను సరి 
చూసుకోవటం, పాఠకులకు ఏ రూపంలో, ఏ [క్రమంలో వీటిని అందించాలనే బృవత్కార్య 
(క్రమం మిగిలిపోయింది. 

1981లో ఈ పథకం (ప్రత్యేకాధికారి శ్రీ మూన్ పనిలోకి దిగాడు. దేనికది చేర్చి పెట్టు 
కోవటం, వేరు పరచి పెట్టుకోవటం అనే పని చాలా సున్నితమై నదీ, కష్టమై నదీ, చాలా 

సమయం పష్టేదీ అయింది. డా! అంబేడ్కర్ పూర్తి చేయాలని భావించిన ఎన్నో రచనలు 
అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయి, వ్రాతప్రతుల రూపంలో అక్కడ కొన్ని, ఇక్కడ కొన్నిగా, చెల్లా 



(ప్రస్తావన 
చెదరయి పోయాయి. చెల్లాచెద్దరె న భాగాలను ఒకచోట చేర్చి ఒకదానితో ఒకటి పోల్చుకొని 
ఒక [క్రమపద్దతిలో చేర్చే పని చేపట్టవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఎన్నో గంటలు ఈ 
(వ్రాతప్రతులనే కాకుండా ఇదివరకే డా! అంబేడ్కర్ రచనలుగా (ప్రసిద్ది చెందినవాటిని చదివి, 
ఎంపిక చేసి, తులనాత్మక పరిశీలన చేసిన మీదట మాత్రమే ఈ ప్రస్తుత ఎంపిక ప్రకారం, 
(వాతప్రతులను ఒక క్రమంలో పెట్టటానికి శ మూన్కు సాధ్యమైంది. 

ఈ వ్రాతప్రతులు ఉన్న పరిస్థితి దృష్ట్యా ఈ పని మేధోపరంగా కష్టమై నది కావటమే 
కాకుండా, భౌతికంగా కూడా చాలా కష్టమయింది. ఈ (వాత పతులన్నీ 30 ఏళ్లపాటు పెట్టెలో 
పెట్టి మూసి ఉంచారు. వాటిని పురుగులు తినేశాయి. దాని ఫలితంగా ఈ కాగితాల నుంచి చాలా 
విపరీతమై న వాసన వచ్చేది. క్రీ మూన్, ఆయన సవాచరులకు కొని చర్మవ్యాధులు సోకి 
చికిత్స చేయించుకోవలసి వచి బంది. 

రెండు సంవత్సరాలు తీవ్రంగా పరి శ్రమించిన మీదట, ఈ షత్రాలన్నీ ముద్రించవలసిన 
ఆవసరం ఉండటంవల్ల, వాటిని ఒక క్రమపద్దతిలో అమర్చి సమరి ఎంచవఠఅసిన విషయమై శ్రీ 
మూన్ 17.9.83న సంపాదకవర్గ్లావికి ఒక వివరణాత్మకమైన నివేదికను. సమరి పంచారు. 
(వస్తుత సంపుటీ దాదాపు ఈ సూచనలకు అనుగుణంగానే ఉన ది. 

చాలా శ్రమతో కూడిన ఈ పనిలో స్పైనోగ్రాఫర్డుగా పనిచేసిన శ్రీ అనిలీకవాలే, క్రీ 
ఎల్.ఆర్. మెహెర్ గుమాస్తాగా ఉన్న శ్రీ ఎస్.ఏ. ముంగేకర్లు అమూల్యమై న సహాయం 
అందించారు. 

ప్రతిపాదించిన ఏర్పాట్లను డా! బాబాసాహెబ్ మూల రచనల (ప్రచురణ సంపాదక 
మండలి 23-9-1986లో జరిగిన సమావేశంలో అంగీకరించిన తర్వాత, శ్రీ మూన్, వారి 
సిబ్బంది, ప్రచురణ పనిలోకి అంకే, ప్రూఫ్లు దిద్దటం, సూచిక తయారు చేయటంలాంటి 
పని లోకి దిగారు. 

సంవాదక మండలి పరిశీలించిన పత్రాలలో అముద్రిత రచనలు 51 వరకు ఉన్నాయి. 
( “రిడీల్స్ ఇన్ హిందూయిజంి గీర్షికన ఉన్న 25తో కలిపి). వీటికి అదనంగా బొంబాయిలోని 
సిద్దార్ట కాలేజిలో లై బేరియవ్గా పనిచేసిన శ్రీ ఎస్.ఎస్. రెగే, ఆ అంబేడ్కర్గార్మి అముద్రిత 
వ్యాసాలు 14 పంపించారు. క్రింద ఇచ్చిన జాబితాలో శ్రీ రెగే అందదేసిన వ్యాసాలను “ ' గుర్తుతో 
చూపటం జరిగింది. ఈ వ్యాసాలు అన్నీ సంపూర్హంగా లేవు. ఈ వ్యాసాలు అన్నింటీని మూడు 
సంపుటాలుగా కూర టం జరిగింది. 

మూడో సంపుటం 

l. ఫిలానఫీ ఆఫ్ హిందూయిజం 
2. దిహిందూ సోషల్ ఆర్డర్ః ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ ప్రీన్స్పుల్స్ 
చె. ది హీందూ సోషల్ ఆర్డర్ ॥ ఇట్స్ యునీక్ ఫీచర్స్ 
4. సింబల్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం 
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ర్ ఎన్దెంట్ ఇండియా ఆన్. ఎగ్గ్యుమేషన. 

6 ది ఏన్దెంట్ రెజిమ్ - ది స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్యన్ సొసైటీ 

7. ఎ సంకెన్ ప్రీస్టుడ్ 

తి రిఫార్మర్స్ అంట్ దెయిర్ ఫేట్ 

9g ది డీక్సైన్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ బుద్ధిజం 

10. ది లిటరేచర్ ఆఫ్ బావ్మణిజం 

11... ది(టయింఫ్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజం 

12. ది మోరల్స్ ఆఫ్ దివౌస్ - మనుస్మృతి ఆర్ ది గాస్పెల్ ఆఫ్ కౌంటర్ రివల్యూషన్ 
13. ది ఫీలసాఫీక్ డా ఫెన్స్ ఆఫ్ కౌంటర్ - రివల్యూషన్ ౩ కృష్ణా అండ్ హిజ్ గీతా 

14. ఎనలిటికల్ నోట్స్ ఆఫ్ విరాట్ పర్వ అండ్ ఉద్యోగపర్వ 

15.  బాహ్మీట్స్ వెర్తెస్ క్షత్రియాస్ 

16. హద్రాస్ అండ్ కౌంటర్ రివల్యూషన్ 

17. దివుమన్ అండ్ కౌంటర్ రివల్యూషన్ 

18. బుద్దా ఆర్ కార్ట్మార్క్స్ 

19. స్కిమ్సు ఆఫ్ బుక్స్ 

నాలుగో సంపుటం 

రిడిల్స్ ఇన్ హీందూయిజం (మొదటిదానితో కలిపి 27 అధ్యాయాలు శీ ఎస్.ఎస్. 

శెగే పంపించినవి). 

(ఈ సంపుటిని మ్మదించాలనుకున్నప్పుడు 24 రిడిల్స్, 8 అనుబంధాలతో కలిపి 

మొత్తం 32 వచ్చాయి). 

అయిదో సంపుటం 

అన్టచబుల్స్ ఆర్ ఛిక్రన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఘెట్టో 

ది వౌస్ ది హిందూస్ హిల్ బిల్ట్ 

ది రాక్ ఆన్ విచ్ ఇటీస్ దిల్ 

వె లాలెస్నెస్ ఈజ్ లాపుల్? 

టచబుల్ గా వెర్సెస్ అన్టచబుల్స్ 

హిందూయిజం ం అండ్ ది లెగసీ ఆఫ్ బ్రావ్మాణిజం 

పేరలల్ కేసె 

సివిలె బేషన్ ఆర్ ఫెలొనీ 

ది ఆరిబన్ ఆఫ్ అంటచబులిటీ 

10. ది కర్ ఆఫ్ కేస్ట్ 

1% ఫ్రమ్ మిరియల్స్ టు గ్రేక్ట్స్ 
12. ది రివోల్స్ ఆఫ్ అన్టచబుల్స్ 

"ఊత క ' ఈ 

1. 

2* 

క 

త్తి 

ర్. 

6. 

7. 

లీ. 

9. 
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13. హెల్డ్ ఎట్ బే 
14. ఎవే (ఫ్రమ్ ది హిందూస్ 

15. ఎవార్నింగ్ టు ది అన్టచబుల్ఫ్స్ 

16. కస్ట అండ్ కన్వర్షన 

క్రీిప్తియనె జింగ్ ది అన్టచబుల్స్ 

18.” ది కండిషన్ ఆఫ్ ది కన్వర్ట్ 
19 అండర్ ది ప్రావిడెన్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ గాంధీ 
20% గాంధీ అంఢ్ హిజ్ ఫాస్ట్ 

డ అంబేడ్కర్ అసలు రచనల (ప్రచురణల. విషయంలో రేగిన అన్ని అనుమానాలను 
తీర్చటం కోసం వ్రాతప్రతుల విషయంలో లేవనెత్తిన అన్ని ప్రశ్నల విషయం ఈ ఉపోద్దాతంలో 

(పన్తావించాల నుకున్నాం. 

డా! అంబేడ్కర్ (1) రిడీల్స్ ఆఫ్ హీందూయిజం, (2) ది బుద్దా అంజ్ కార్ట్ మార్క్స్ 

(3) రివల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రివల్యూషన్ అనే మూడు [గ్రంథాలను పూర్తి చేశారని 
సాధారణంగా డా! అంబేడ్కర్ అనుయాయులు విశ్వసిస్తున్నారు. “రిడిల్స్ ఆఫ్ హందూయిజం” 
వ్రాతప్రతులు వేరే ఒక ఫైలులో కట్టుకట్టి ఉన్నాయి. వీటిలో డా! అంబేడ్కర్ చేతితో 
స్వయంగా చేసిన కొట్టివేతలు, చెరిపివేతలు, మార్పులు మొద్దలై నవి ఉన్నాయి. అదృష్టనశాత్తు 
ఈ పుస్తకానికి డా! అంబేడ్కర్ రాసిన ఉపోద్దాతం కూడా లభ్యంగా ఉన్నది. అయినప్పటికి, ఈ 
సంపుటం తుది ప్రతి లభ్యం కాలేదని చెప్పటానికి విచారిస్తున్నాం. ఈ పుస్తకానికి ఉపోద్దాతంలో 
డా! అంబేడ్కర్ పెట్టిన “రిడిల్స్ ఇన్ హిందూయిజం” అనే పేరును కమిటీ అంగీకరించింది. 

“ది బుద్దా అండ్ కార్ట్మార్క్స్” పుస్తకం కూడా డా! అంబేడ్కర్ పూర్తి చేసినట్టు 
చెపుతారు. కాని వ్రాతప్రతులలో ఆ పుస్తకం మాకు దొరకలేదు. అయితే “గౌతమ ది బుద్దా 
అండ్ కార్డ్మార్క్స్” (ఏ క్రిటిక్ అండ్ కంపేరిటివ్ స్టడీ ఆఫ్ దెయిర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఫిలానఫీ) అనే 
"పేరు మీద లూక్ (౬6456) రాసినవుస్తకం (విజయ పబ్లిషింగ్ హౌస్, కొలంబో - ప్రచురణ 
సంవత్సరం పేర్కొనలేదు) కైపు ప్రతి ఒకటి అందులో ఉన్నది. అయతే “బుద్ధ ఆర్ కార్డ్ 
మార్క్స్” అనే పేరు మీద డా! అంబేడ్కర్ రాసిన 34 పేజీల చిన్న వ్యాసం ఒకటి దొరికింది. 
దానిని మూడో సంపుటిలో చేర్చాం. “రివల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రివల్యూషన్ అనే 
పుస్తకాన్ని కూడా డా! అంబేడ్కర్ పూర్తి చేశారనే విశ్వాసం ఉన్నది. కమిటీ వారికి అందిన 
పత్రాలలో ఈ [గ్రంథానికి ఆయన తయారు చేసి ముద్రించుకున్న పథకం మాతం 
దొరికింది. ఒకేసారి అనేక అధ్యాయాలు రాయటం డా! అంబేడ్కర్ మొదలుపెట్టి ఉంటారు. 
"పెట్టలలో చెల్లాచెదరయిన పుటలు చాలా దొరికాయి. వాటిని ఒకచోటికి చేర టం జరిగింది. 

ఒక పుస్తకం రాయటానికి డాక్టర్ అంబేడ్కర్ ఎంత గొప్ప మవాత్తరమె న కృషి చేస్తారో 
పాఠకులకు తెలియజేయటానికీ డో! అంబేడ్కర్ అసల్లు పుస్తకం రాసే విధానం అంతా తెలియ 
జేయాలనే కోరిక మాకు కలిగింది. ఆయనకు తనదంటూ ఒక [క్రమశిక్షణ ఉండేది. (గ్రంథ 
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రచనకు ఉపక్రమించే ముందు మొత్తం పుస్తకంలో ఏమేమి ఉండాలో, ఎలా ఉండాలో 

తయారు చేసుకొని కంచుకొనేవారు. ఆయనే సిద్దం చేసుకున్నట్టి, అటువంటి పథకాలు 

సంపాదకమండలికి దొరికాయి. అవి : “ఇండియా అండ్ కమ్యూనిజం”, “రిడిల్స్ ఇన్ 

హిందూయిజం”, “కెన్ ఐ బి ఎ హిందూ, “రివల్యూషన్ అండ్ కౌంటర్ రివల్యూషన్, 

“వాట్ బ్రాహ్మిజ్స్ హేవ్ డన్ టు అన్బచుబుల్స్”, “ఎస్సేస్ ఆన్ భగవద్గీత”, “బుద్దా అండ్ 

కార్డీమార్క్స్” మొద్దలైె నవి. కాని ఇందులో కొన్ని అసలు మొదలు పెట్టనే లేదు. మొదలు 

పెట్టినవి పూర్తి చేయనూ లేదు. ఒక ఉదాహరణ చెప్పటం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. 

డా! అంబేడ్కర్ “ఇండియా అండ్ కమ్యూనిజం” అనే పుస్తకానికి మొత్తం వివరాలు, పథకం 

రూపాందించుకున్నారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి ః 

మొదటి భాగం - ది ప్రే రిక్సిజిట్సు ఆఫ కమ్యూనిజం 

అధ్యాయం శే - ది బర్త్ పే ప్రెస్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం 

అధ్యాయం 2 - కమ్యూనిజం అండ్ డెమో|క్రసీ 

అధ్యాయం 3 - కమ్యూనిజం అండ్ సోషల్ ఆర్డర్ 

రెండో భాగం ఆా ఇండియా అండ్ ది ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం 

అధ్యాయం 4 —- ది హిందూ సోషల్ ఆర్డర్ 

అధ్యాయం 5 - ది బేసిస్ ఆఫ్ ది హిందూ సోషల్ ఆర్హర్ 

అధ్యాయం 6 ఆ ఇంపెడిమెంట్సి టు కమ్యూనిజం ఎరి జింగ్ (ఫమ్ ది 

సోషల్ ఆర్డర్ 

మూడో భాగం - వాట్ దెన్ షల్ ఉయ్ డు? 

అధ్యాయం 1 - మార్క్స్ అండ్ ది యూరోపియన్ సోషల్ ఆర్డర్ 

అధ్యాయం 2 ఆ మను అండ్ ది హిందూ సోషల్ ఆర్డర్ 

ఈ పథకంలో నాలుగు, అయిదు అధ్యాయాలను మాతం అంటే “ది హిందూ సోషల్ 
ఆర్డర్, “ది బేసిస్ ఆఫ్ ది హిందూ సోషల్ అర్హరొ అనే రెండింటిని మాత్రం డా! అంబేడ్కర్ 
పూర్తి చేశారు. మూడో భాగంలో ఇంకో రెండు అంశాల గురించి రాయాలని ఆయనకు 
అనిపించినప్పుడు ఆ రెండు అంశాలను ఆయన స్వయంగా రాసి బపు చేసిన పేజీలో 
చేర్చారు. బపు చేసి చక్కగా కట్టి= పెట్టిన ఫెలులో, “కెన్ ఐ బి ఎ హిందూ?” అనే సీర్షికతో 
ఆయన పెన్సిలుతో సంతకం చేసి పెట్టుకున్న ఒక పుట కనిపించింది.తర్వాత పుటలో రాసి 
ఉన్న విషయ కమపట్టిక ఇలా ఉన్నది. 

ఉపోద్దాతం 

సింబల్స్ ఆఫ్ హీందూయిజం 

మొదటి భాగం - కులం 



రెండో భాగం _ కల్డ్ - వర్షిప్ ఆఫ్ డెయిటీస్ 

మూడో" భాగం - సూపర్ మ్యాన్ 

మూడో పుటలో అంశాల ఉప శీర్షికలు ఇలా ఉన్నాయి 2 
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4. సింబల్స్ ఆఫ్ చై నిజం 

5 సింబల్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం 

6 సింబల్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం 
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మూడు 

1 కేస్ట్ 
2. కర్ట్ 

*1) రామా 

2) కృష్ణా 

3) శివ 

4) విష్ణు 
5) సర్వీస్ ఆఫ్ నూపర్మ్యూన్ 

పై విధంగా రూపొందించిన పథకంలో “సింబల్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం” అధ్యాయం 
తప్ప మిగిలినవి అసంపూర్ణంగా మిగిలిపోయాయి. 

'బవుంశా) “రిడిల్స్ ఇన్ హిందూయిజం” అనే సంపుటి కోసం ఉద్దేశించిన “రిడిల్స్ ఆఫ్ 
రామా అండ్ కృష్ణా" అనే అధ్యాయం, సంపాదక వర్గానికి దొరికింది. మొదటి పథకంలో 
అనుకున్న 24-రిడిల్స్.(చిక్కుముడులు) తరచూ పథకం నిర్మాణంలో మారుతూ ఉండేవి. 
విషయాను[క్రమణిక అధ్యాయాలు, ఫె లు కూర్చు పాసిగేది కాదు. పుస్తకం విషయసూచికలో 
రాముడు కృష్ణుని మీది అధ్యాయం చోటు చేసుకోలేదు. అయినప్పటికీ రిడిల్స్ ఉన్న 
సంపుటిలో దీనిని మేము చేర్చుతున్నాం. 

డ| అంబేడ్కర్ రచనలలో ఇంతవరకూ ప్రచురితం కాని వాటిని సక్రమమై న రీతిలో 
ముద్రించి సాధారణ జనావళికీ, ఆసక్తిగల పండితులకూ ఆందుబాటులోకి తెచి ఎనపుడు, 
మేము అందుకె పడిన శ్రమ, వెచ్చించిన కాలమూ వృధాగా పోవనే విశ్వాసం మాకు ఉన్నది. 

డా! అంబేడ్కర్ సంపూర్ణ రచనలను ముద్రించటానికి ప్రభుత్వానికి అనుమతి ఇచి ఎ 
నందుకు శ్రీమతి సవిత అంబేడ్కర్, శ్రీ ప్రకాష్. అంబేడ్కర్ గార్హకూ, వారి కుటుంబ 



(వేస్తావన 
టీ 

సభ్యులకూ మేము కృతజ్ఞతలు తెలియబేసుకుంటున్నాం. అడ్మినిస్ట్రేటర్ జనరల్, 

డా! అంబేడ్కర్స్ ఎస్టేట్ క్టోడియనూ అయిన శ్రీ వె.ఐ. దేశాయ్ ప్రభుత్వానికి 'వ్రాతప్రతు 
లను అందజేసినందుకు అభినందనీయుడు. అలాగే కమిటీతో సవాకరించినందుకు అడ్వొకేట్ 
శ్రీ జె.బి. లాన్ఫోడ్ కూడా అభినందనీయుడే. ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోయినా సమయాన్ని 
శ్రమను వెచ్చించి సలహాలు ఇచ్చినందుకు కీర్తిశేషులు శ్రీ ఎం.బి. చిట్నిస్గారికి కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేస్తున్నాం. 

(వ్రాతప్రతులు అన్నింటినీ ముద్రించటానికి నిర్భయం తీసుకున్నందుకు మహారాష్ట 
ముఖ్యమంత్రి, గౌరవనీయులు, శ్రీ శంకర్రావు చవాన్, విద్యాశాఖామంతి | పాఫెసర్ రామ్మెఘే, 

విద్యాశాఖ సహాయమంత్రి కుమారి చంద్రికా కేనియాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. 
ఎంతో చొరవ తీసుకొని, సలహాలు అందిస్తూ కమిటీ సమస్యలను పరిష్కరించటంలో 
అమూల్యమైన ప్రయత్నాలు చేసిన కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు ఎం.ఎల్.సి. శ్రీ ఆర్.ఎస్. 

గవాయ్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మహారాష్ట ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కీ, 
మధుసూదన్ కొల్తాట్కర్కు. వారి అమూల్యమై న సలహాలకు ధన్యవాదాలు. విద్యాశాఖ డె రెక్టర్ 
శ్రీ ఆర్.ఎస్. జంభూలే, జాయింట్ డై రెక్టర్ శీ ఎస్.ఏ. దేవ్కర్, అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ క్రీ సీ దో! బి. 

కుట్టి డిప్యూటీ డై డె రెక్టర్ క్రీ ఎం. ఎం. “అవాత్తే, సూపరింటెండెంట్ శ ఎం. మెష్రాం? గార్లకు, 

ప్రచురణ కార్యక్రమంలో అత్యంత శ్రద్ధాసక్తులు కనపరిచిన విద్యాశాఖ ఉద్యోగులందరికీ 
ధన్యవాదాలు. 

కమిటీ సభ్యులె న డా!పి.టి. బొరాలే, శ్రీ ఎస్.ఎస్. రెగే, డా!బి.డి. ఫాడ్కే, శ దయా 
పవార్లు ఎన్నోసార్లు సమావేశమై ఈ సంపుటం సంపాదకత్వంలో అమూల్యమై న సలహాలు 
అందించినందుకు ప్రత్యేకంగా పర్కానవరసీ ఉన్నది. వారి సహాయానికి ప్రగాఢమైన 
అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. 

కమిటీ సభ్యులైన క్రీ ఎస్.ఎస్. రెగే తన వద్ద ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉండిపోయిన 
డా! అంబేడ్కర్ 14 వ్యాసాలను మాకు దయతో అందజేశారు. ఈ మూడు సంపుటాలలో 
కూర్చిన విషయాలకు ఆ వ్యాసాలు వన్నె తెచ్చాయి. వారి దయకు కమిటీ సభ్యులు ఎంతో 
రుణపడి ఉన్నారు. 

ముద్రణ పనిని ఎంతో బాగ్రత్తత'నూ, చిత్తపద్దితోనూ నిర్వహించిన ము[ద్రణశాఖ 
డె రెక్టర్ శ శీ బి.డీ. ధోండ్, మేనేజర్లు శ్రీ, పి.ఎస్. మోరీ, కీ పూర్కార్ డిప్యూటీ మేనేజర్ 
శ్రీ ఆర్జ్ మహ టేకర్, ఆపరేటర్ ఏల్ఫ్? సెట్టర్ శ్రీ జె. ఎస్. నగ్వేకర్ గారలు, ప్రంటింగ్ అండ్ 

స్టేషనరీ శాఖ సిబ్బంది అందరూ అభినందనీయులు. 

సంపాదకులు 

డాక్టర్ బాబాసోహెబ్ అంబేడ్కర్ సోర్స్ 
బొంబాయి, . మెటీరియల్ ప్రి కేన్ కమిటీ 

2 అక్టోబరు, 1987 _ మవారాష్ట 

అనువాదం $ బొజ్జా రారకం 
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మొదటి భాగం 

బాందూనుతం - తాత్వికత 

హామతం - తాత్వికత” అనే వ్యాసం రాతప్రతి చక్కగా బైండు 
లభించింది. దానికది సమగ్రమైన వ్యాసం. ఈ అధ్యాయమంతా 

నూరు చేసుకున్న బృహత్ ప్రణాళికలో ఒక భాగం. మూలప్రతి 

[69 పేజీల టైప్చేసిన వ్యాసం - సంపాదకులు) 



డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

అధ్వాయం--] 

హందూనుతం-తాత్యకత 

I 

హిందూమత తాత్వికత ఏమిటి? దాని తార్కిక క్రమంలో వుట్టి ఓ ముఖ్యమైన ప్రశ 

ఇది. దాని తార్కిక క్రమాన్ని అలా వృంచిన్సా మన పరిగణనలోనుంచి తొలగించటానికి వీలు 

లేనంతటి ముఖ్యమైన విషయం ఇది. ఇది తెలియకుండా హిందూమత లక్ష్యాలు, ఆదర్శాలు 

అర్దం చేసుకోవటం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. 

ఈ విధమైన వరినీలనాముందుగా అందుకు సంబంధించిన నప కొన్ని పరిభా 

షల నిర్వచనాలు; విషయానికీ సంబంధించిన నేపథ్యం తెలియకుండా చేయలేవునేది స్పష్టంగా 

గ్రహించవలసిన అంశం. 

మొట్టమొదట అసలు ఈ ప్రతిపాదిత శీర్షికవల్ల మనకు లర్ధమవుతున్నదమిటి: హిందూ 

మత తాత్వికత అనే ఈ శ్ర్షక 'మత తాల్వికతి తనే దానితో పోల్చి హే స్తే సమానమైన న్వభావం 

కలిగినటువంటిదేనా? ఈ విషయంలో అవుననో కాదనో ఖచ్చితంగా నిలబడాలని నాకుంది. 

కానీ వాస్తవానికి అది నాకు సాధ్యం కాలేదు! నేను ఈ అంశం మీద ఎంతో విషయాన్ని 
చదివాను-లయినా మతతాత్వికత అంటే ఏమిటో స్పష్టమైన భావన ఒకటి ఇంకా ఏర్హడలదని 

నేను అంగీకరిస్తున్నాను. బహుశా ఇది రెండు వాస్తవాల వల్ల కావచ్చు. మొదటిది-మతం 

అనేది ఖచ్చితంగా నిర్జారితమైలే- -ఇక తత్వం అనే దాంట్లో చేర్చవలసినదేమీ మిగలదు.! రెండ 

వది-తత్వం, మతం 'ఏరుద్ధమైనవిగా భావిస్తున్నారు కొందరు. వాస్తవంగా తత్వవేత్త, వేదాంతి, 

వ్యతిరేకులు కారనీ వారికి "సంబంధించిన ఈ కథ వల్ల తెలుస్తోంది. ఒకపుడు ఓక తత్వవేత్త 

వేదాంతి వివాదంలో పడ్డారు “రీకటి గదిలో అక క్కడ లేని నల్ల పిల్లి “కోసం వెతుకులాడే 

అంధుని వంటివాడు తార్వకుడు” అని వేదాంతి ఆరోపించాడు. దానికి సమాధానంగా “చీకటి 

గదిలో అక్కడలేని నల్లపిల్లికోస ౦ వెతుకులాడటమే కాకుండా, నేను చూచాను లని ప్రకటించే 

అంధుని వంటివాడు వేదాంతి” అ అన్నాడు తాత్వికుడు. దాని వాస్తవ నిర్వచన క్షేత్ర పరిధిననుస 
రించి-అత్యధిక సందిగ్ధతకు కారణవుయ్యేటటువంటి “మతతత్వం” అనే నర్షికను స్వీకరించటానికి 

బహుశా ఇంచుమించు దగ్గరగా ఉన్న విశదమైన అభిప్రాయం నేను ప్రొఫెసర్ ప్రింగిల్- పాటిజన్ 

పరిశీలనతో చూశాను. 

అదేమిటంటే? 



హిందూవుతం-తాత్వికత టె 

మాటలు ముందుగా చెప్తకోవటం ఉపయోగకరమే! తత్వం అనేది విషయాలకు సంబంధించిన 

సమగ్రమయిన దృష్షిగా చాలా కాలం క్రితమే స్తో వివరించాడు. ఖచ్చితంగా చెప్తాలంటే 

విషయాలను సమష్టిగా చూడటానికి ఇది ఒక ప్రయత్నం. సమస్త ప్రాపంచిక లక్షణాల్ని 

దృష్టిలో పెట్టుకుని-ఒక విషయంలోని అనేక భాగాలు ఒకదానితో మరొకటి ఏవిధంగా పరస్తరం 

సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో అవగాహన చేసుకోవటం. ఈ విధంగా మాత్రమే మనం ఆయా 

అంశాల మధ్య ఒక సమన్వయ దృష్టిని సాధించుకోగలం. అంతేకాదు ప్రపంచ విధానం, ప్రపంచ 

నేపథ్యం, స్వభావానికి సంబంధించి అంతిమ నిర్ణయాలు చేయటానికి ఏదేని ప్రత్యేక శ్రేణిలోని 

వాస్తవాల ప్రాముఖ్యాన్ని సరిగా అంచనా వేయగలం. దీనినిబట్టి మతతత్వమైనా, కళాతత్వమైనా, 

న్యాయ(శాస్త్ర) తత్వమైనా-మొత్తం మీద అనుభవానికి సంబంధించిన ఏ ప్రత్యేకమైన శాఖ 
యొక్క తత్వమైనా-మనిషి మీద, అతను జీవించిన ప్రపంచం మీద ఆ అనుభవం ప్రసరింపచేసి 
ప్రభావాన్ని విశ్రీషణాత్మకంగానూ, వివరణాత్మకంగానూ ప్రదర్శించటమనేది స్పష్టం. ఇంకా ఎప్పడైతే 

మనం కేంద్రీకరించిన వాస్తవాలు విశ్వజనీనాలవుతాయో, వాటి స్వభావం దృష్ట్యా గుర్తించదగినవి 
అవుతాయో, మతం తాలూకు, చరిత్ర మూలంగా బహిరంగపరచబడినవేవో, మనిషి ముత 

సంబంధమైన అనుభవాల తత్వం-మున సామాన్య తాత్విక నిర్ణయాలపై నిర్జారితమైన ప్రభావాన్ని 

చూపినవే తప్ప వ మరేమీ కాదు. నిజానికి చాలామంది రచయితలు రా ప్రత్యేకమైన చర్చను చాలా 

సామాన్యమైన అంశంలో బలవంతంగా కలిపేశారు. 

మతతాత్వికత వ్యవహరించవలసి వచ్చే వాస్తవాలు మతచరిత్ర (ఆ మాటకు సర్వసమ 

గయెన అర్హంలోనే నుంచే సరఫరా అవుతాయి. 'టీలే! పేదా ట్లు “పపంచంలోని సాగరక, ల స ౮న Lb 
అనాగరక సమాజాల్లో రోని--ముతాలన్నీ అవి నేడు ఉన్నా లేకున్నా-ఏ విధంగా చూచినప్పటికీ అవన్నీ 

్ కానొక మానసిక లేక చారిత్రక ప్రవృత్తుల భినరూపాలు అనేది ప్రత్యక్ష వాస్తవం. రః వాస్త 

వాలే మతతాలత్వికతకు సంబంధించిన సమాచార సంపుటి. వాటంతట అవి తత్వాన్ని లేక 

'టీలే ఉపయోగించిన మతం తాలూకు “శాస్త్రాన్ని” నిరూపించలేదు. ఇప్పడున్న  మతాలన్నింటి 

గురించ చాలా సూక్ష్మంగా విచారించినట్టయితే- వాటి సిద్దాంతాలు, ఇతీహాసాలు, ఆచారాలు, 

అవి రూపొందించే అనుష్టాన పద్దతులు, వాటిననుసరించి వున్న _ విషయాల నిర్వహణం, 
ఆయా మతాల వుట్టుక, వికాసం, శిధిలాల ఆనవాళ్ళు మొదలైనవన్నీ నేను వివిధ వుతశాస్త్ర 

గ్రంథాల నుంచి సేకరించినదే! చారిత్రక లిఖిత ప్రమాణాలు ఎంత సమగ్రమైనవైనప్పటికీ -అవి 

సరిపోయెటంతటివి మాత్రం కాదు. శుద్ధ చరిత్ర తత్వశాస్త్రం కాదు. మతతత్వాన్ని సమగ్రంగా 

సాధించాలంటే-లభిస్తున్న ప్రత్యక్ష ప్రమాణాల నుంచి మనం మానవ స్వభావంలోనే మౌలికంగా 

గుర్తించగలిగిన కొన్ని పయన సూత్రాల్చి కనుక్కోగలగాలి. ఆ సూత్రాలతో తింది స్ధాయి 

నుండి ఉన్నత నాయికి-ఆః పైన సమగ్ర న్గాయికి వికసించిన దశలలోని పరిణామాల జడల్లి 

పట్టవచ్చు. అంతేకాదు మూనవ నాగరికతలలో ఇతర ప్రధానమైన అంశాలతో వాటికున కున గాఢమైన 

సంబంధాన్ని గుర్తించవచ్చు.” 

ఇదే గనుక మతం తత్వమైతే-ముతం తాలూకు అనేక ప్రత్యక్ష అంశాల్డుండి ఒక సామాన్య 

సూత్రాన్ని కనుక్కునే అదనపు లక్ష్యంతో కూడిన తులనాత్మక మతం (కంపారిటిస్ రెలిజియన్) 



4 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు- ప్రసంగాలు 

వై = లి నవ్యా x అగ అనే ప్రత్యేక శాఖకున్న భిన్నమైన (వేరొక) పేరుగా కేవలం ఇది నాకు కన్పిస్తున్నది. అటువంటి 

పరిశీలన పరిధి, విలువ ఏమైనప్పటికీ ప్రొఫెసర్ " ప్రింగల్-పాటిజన్ మఠం తాలూకు తత్వం 
జ 

అనేదాని ఏ అరంలో, ఏ ఉదేశ్యంలో వాడాడో దానికి విరుదమెన అరం, ఉదేశంలోనే నేను 
ఢా దః యా ఠా యు 

మి. థు గా l 

ంచిన) తత్త్వం, పేటో (ప్రతిపాదించిన) తత్వం అని ప్రజలన్నపుడు-అ 
న్ని 

వదానికి ఉపదేశమనే అరం. ఇక రెండో అర్ధంలో -తత్వమంటా-విషయాల 
@ 

ల మీద విర్ణయాలను-తీర్తులను ప్రకటించేటప్పడు ఉపయోగించే విమర్శనాత్మక 
a) తె | 

౩ రెండవ అరం పునాది మీద ఆధారపడి మతం తాలూకు తత్వం అంటి నా 
> య 

ఉదేశంలో అది కేవలం వర్గనాత్మకమైన శాస్త్రం కాదు. నేను దాన్ని అటు వర్గనాత్మకంగాను, 
యలు దా a at) 

ఇటు ప్రమాణాత్మక శాస్త్రాంగాను రెండు విధాలుగా గుర్తిస్తున్నాను. మతానికీ సంబంధించిన 

బోధనలు గురించి ప్రస్తావించేటప్తడు-మతం తాలూకు తత్వం అనేది-వర్ణనాత్యక శాస్త్రమే. 
ఆ ఉపదేశాల (బోధనల) మీద నిర్ణయాత్మకమైన తీర్తులను చెసేటప్పడు అది (ఉపయోగిం 

రా ఎ 

చుకునే) అనుసంధానించుకునే విమర్శనాత్మక హేతువుల కారణంగా అది ప్రమాణాత్మక 
శాస్త్రం అనబడుతోంది. దినివల హిందూ మతతత్వం అనే దాని సరినీలనలో నేను దేనికి 

op) 

పాధాన్యరనిస్తానో సషమవుతోంది కదా! సషంగా చెపాలంటే నేను-హిందూ మతాన్షి-అది జీవిత 
జాలి బర ల కల ఎ 

చూరంలొ ఎంతవరకూ బిలుపైందో-నిర్జారించటానికి విచారణలో పెడుతున్నాను. 

3 అర సం 
వాడురున్నాను. నేను తత్వం అనే పడాన్షి దానికున్న రెండు రకాలైన అర్జాల్లో ఉపయోగిస్తున్నాను. 

న 
(X లా 

Ca థు 

{ బా] 

య్ 
1 (5 

eA లా 

tre # C3 

bp క్రై 

గ్ వ్ 2 

4 9 న స్ క్ష CE ర్న 2 eh 

ఇక్కడ ఒక అంశానికి సంబంధించిన విషయం టేటతెలమెంది. ఇంకా విశదం కావలసిన 
దా a 

భాగం మరొకటి ఉంది. అది సంబంధిత వాస్తవాల నిర్దారణను నేను ఉపయోగించబోయే 
పారిభాషిక పదాలను నిర్వచనాలను కలిగి ఉంటుంది. 

మతం తాలూకు తత్వప్పు పరిశీలన అనేది మూడు దృక్కోణాల నిర్జారణాలతో కూడి 
నటువంటిదని నాకు తోస్తోంది. నేను వీటిని ప్రత్యేకించి దృక్కోణాలు అని ఎందుకంటున్నానంటే 
సిద్దమైన వస్తువులో నిక్షిప్తమైన అజ్ఞాత పరిణామాలతో పోలి ఉండటం వల్లనే మతం యొక్క 
తత్వానికి సంబంధించిన నర్జారణ విజయవంతం కావాలంటే ఈ దృక్కోణాలను నిర్వచించి 
నిర్దారించుకోవలసిన అవసరం ఎవరికైనా ఉంది. 

ఈ మూడు దృక్కోణాలలో వముతం మొదటిది. అందువలన మతంతో ఇతర అంశాల 
వరిశిలనా సమయంలో తలెత్తే వాదోపవాదాలను నివారించుకోటానికి అసలు మతం లంటే 

ం చేపుకున్నదేమిటో ముందుగా ఎవరైనా నిర్వచించుకోవలసిన అవసరం ఉంది. మతం 
దానికి అందరూ అంగీకరించిన నిర్వచనం ఒకటి స్రష్టంగా ఇంతవరకు లేదు. కాబట్టి మత 

విషయంలో నిర్వచనం అనేది అవసరమైన విషయమే! ఈ సమస్య మీద విశాలమైన ప్రాతివది 
కతొ వ్యవహరించే అవకాశం లేదు. అందువల్ల మతానికి సంబంధించిన చర్చలో ఆ మాటను 
వా అంతట నేనుగా భావించిన ఒకానొక సంత పీకరమెన అరంలో ప్రయోగిస్తున్నాను. . | 

వ! ౬... థి వాది 
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నేను వేదాంతం అలనే అర్ధంలో మతం అనే పదాన్ని వాడుతున్నాను. ఇది బహుశా 

నిర్వచన పరిధిలో సమర్ధమైనది కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వేదాంతం అనేక రకాలుగా ఉన్న 

టువంటిది, వాటిల్లో నను దేన్ని నిర్దేశిస్తున్నానో అది ప్రత్యేకించి చెబుతున్నాను. చారిత్రకంగా 

చూస్త ప్రాచిన కాలం నుంచీ రెండు రకాలైన వేదాంత దృక్షథధాలు ఉన్నాయి. అని పౌరాణిక 

వేదాంతం, సాంఘిక (CIV వేదాంతం అనేవి. వీటిని వర్దరచిన గ్రీకులు ఈ రెండింటికి 

వేర్వేరు . విషయాలను కేటాయించారు. పౌరాణిక వేదాంతమంటే వాళ్ళ దృష్టిలో -దేవుళ్ళకు 

సంబంధించిన గాధలు, వారి ప్రవర్తనలు, లేక ప్రస్తుత కాల్పనిక సాహిత్యంలో ఆ విషయాలు. 

ప్రసక్తమైన అంశాలు. సాంఘిక వేదాంతమంటే (వాళ్ళ దృష్టిలో) వివిధ దేశ్యాలైన విందులు, 

ఉపదేశాలు వీటికి సంబంధించిన సంవూర్ణజ్ఞానం, ఇంకా కర్షక కాండలకు సంబంధించిన సము 

చితమైన విషయాలు అని అర్థం, వేదాంతవునే పదానికున్న ఈ రెండు రకాలైన అర్థాల్లో ఏ 

అర్ధంల తోనూ నేను దాన్ని వాడటం లేదు. నొ ఉద్దేశంలో వేదాంతమంటే సహజ వేదాంతశస్తుమనే 

(NATURAL THEOLOGY సహజ సిద్ధాంతంలో ఒక భాగమైన దేవుడు, ఆ దేవుడికి 

సంబంధించిన సిద్దాంతం లనే అర్థంలో ఈ పదాన్ని వాడుతున్నాను. నాంప్రదాయకంగా అర్థం 

చేసుకున్నంత మేరకు సహజ వేదాంతం మూడు సిద్దాంతాల ప్రతిపాదిస్తోంది. అవి (1) 
దేవుడున్నాడు. అతడు మనం దేన్చైతే విశ్వం లేక పకృతి అని పిలుస్తున్నామో దానికి కర్త. 

(2) అతడు ఈ పకృతి ఏర్పడటానికి కారణామైన సమస్త సంఘటనలను నియంత్రిస్తూ వాటి 

మీద అధికారం కలిగినవాడు. (3) భగవంతుడు తన "సార్యభౌమాధికార సంబంధమైన నైతిక 

శాసనాలతో మానవ జాతి మీద అధికారం చెలాయిసాడు. 

ఇదేకాక “బహిర్గత వేదాంతం” (REVEALED THEOLOGY) అనే పేరుగల మరొక 

వేదాంతశాస్త్రం కూడా ఉన్నదని నాకు తెలుసు. ఇది దైవిక వాస్తవాన్ని అప్రయత్నంగా వెల్లడిచేస్తూ 

సహజ వేదాంత శాస్త్రం కంటే ప్రత్యేకత కలిగిఉంది. కానీ ఈ ప్రత్యేకత- ప్రత్యేకంగా గుర్తించద 

గిందికాదు.* అది సహజ వేదాంత శాస్త్రం ప్రతిపాదించిన ఫలితాన్ని ఏవిధమైన మార్పు లేకుండా 

యధాతధంగా ఆమోదించి స్వీకరించడం కావచ్చు. లేక ఏరకమైన ఆసరాలేని మానవ ప్రయత్నం 

సాధించుకున్న అదనవు జ్ఞానాన్ని కేవలం ఆ సహజ వేదాంతశాస్తానికి జోడించడం కావచ్చు 

లేక ఇది *వాస్తవ ప్రకటనం యొక్క వెలుగులో (జ్ఞానంల్ లో) సహజ వేదాంతానికి సంబంధించిన 

అన్ని వాస్తవాలు విశాలమైన, గంభీరమైన అర్హంతో స హజ వేదాంతంగా రూపాంతరం చెందటం 

కావచ్చు” అని పేర్కొనడం జరిగింది. అసలైన సహజ వేదాంతశాస్త్రం, ససలైన బబార్గత 

వేదాంతశాస్త్రం అనేవి పరస్పరం వ్యతిరేకాలుగా నిలుస్తున్నా- ఆ అసలు సిసలతా నిర్దారణ 

సాధ్యం కానివి కాబట్టి సురక్షితంగా వాటి వ్యతిరేకతను మినహాయించవచ్చు. 

1. భగవంతుని అస్తిత్వం 2. విశ్వంమీద భగవంతుని ఆధిపత్యం 3. మాననాళిమీద 

భగవంతుని  నైతికశాసనాధిపత్యం అనే మూడు సిద్దాంతాలను (వాదాలను) పరిగణనలోనికి 

తీపుకొని నేను మతం అనేదానిని- మానవులు నైతిక క్రమంలో జీవించే సాంఘిక వ్యవస్థ 

లక్ష్యంగా కలిగినటువంటి. దైవిక ఆధిపత్యం తాలూకు ఆదర్శవంతమైన ప్రణాళికను ప్రతిపాదిం 
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చేటటువంటిదని నేను భావిస్తున్నాను. మతం అనేదాన్ని నేను అర్దం చేసుకున్న విధానం ఇది. 

ఈ చర్చలో మతం అనే పదాన్ని నేను ఈ అర్దంలోనే వాడుతున్నాను. 

వుతం అనే దానికి సంబందించిన ఆదర్శ ప్రణాళికను స్వీకరించేది-రెండవదృక్కోణం. 

ఏ సంఘానికి సంబంధించిన మతంలొనైనా నిర్జారితమైన, స్థిరమైన, ప్రబలమైన అంశాలన్నీ 

నిరూపించటం, అనవసరమైన లక్షణాలనుంచి అవసర లక్షణాలను వేరుచేయడం అనేది ఎంతో 

రాబర్రిసన్ స్మిత్ చెప్పినట్టుగా ఇది5 “అనేక శతాబ్దాల కాలగమనంలో మతం తాలూకు సాంప్ర 

దాయకమైన వాడుకలు క్రమబద్ధంగా వికసించాయి. ఈ వికాసం మానవుల ఆలోచనలకు, 

అలవాట్లకు ప్రతిబింబమైన వారి మానసిక, నైతిక అభివృద్దిరూపమైన వివిధ దశల ప్రత్యేక 
లక్షణం. దేవతల లక్షణాలకు సంబంధించిన ఏ భావన అయినా  బహుశా-- సంస్కృలి 

లోని ప్రతిదశలోనూ శుద్ధ _అనాగరికమైన దానినుండి అభివృద్ధి చెందునటువంటి ప్రాచీనుల 
పరంపరలనుండి ఏవైతే పారంపర్యంగా తదనంతరం మూర్హ్యారాధనాన్శి (గ్రహిస్తుందో- అది 
అన్ని అంశాలతోకూడిన వివిధ జటిలమైన కర్మకాండలకు, ఆచారవ్యవహారాలకు సంబంధించిన 

సమస్త భాగాల్షి భరించగలిగి ఉంటుంది. భూమి ఉపరితలం ఏవిధంగా అయితే ఒక పొరమీద 
మరొకపొర లేదా కొత్త పాత పొరలు పక్కపక్కన సంరక్షితాలవటం వలన భూమి చరిత్ర 

ఏర్పడిందో- అదేవిధంగా మత సంస్థలలో విలీనమైనటువంటిదైన వునజాతి మత సంబంధమైన 
ఆలోచన కూడా వివిధ పారలతో కూడిన చరిత్ర కలిగినటువంటిదే! 

భారతదేశంలో కూడా ఇదే జరిగింది. భారతదేశంలో మతం అభివృద్ధి చెందిన క్రమం 

గురించి చెబుతూ మాక్స్ ముల్లర్ అన్షమాటలిని: 

“అతి నిరాడంబరమైన శైశవ బ్రార్హనల దశల నుంచి, అత్యంత ఉన్నతమయిన అధి 

భౌతిక. వైరాగ్య దళకి-మతం క్రమంగా ఎదిగిన వైనాన్ని మనం చూడవచ్చు. అధిక సంఖ్యా 

కమైన వేద బుక్కుల్లో మనం శ్రైశవదశను గుర్తించవచ్చు. (బాహ్మణాలలోను-వాటి యజ్ఞ 
సంబంధమైన, కుటుంబ సంబంధమైన, నైతిక సంబంధమైన అనుశాసనాలలోనూ-తీరికలేని 
మనిషి లక్షణాన్ని; ఉపనిషత్తులలో వైదికమత వృద్ధాప్యాన్ని (పరిపక్వతను) చూడవచ్చు” భారతీయ 
మేధను చారిత్రక అభివృద్ధి క్రమంలో మనం అర్థం చేసుకుంటే- పరిపక్షతచెందిన బాహ్మణాల 
కాలానికీ చేరుకున్న వెంటనే భారతీయుల టద్దశైశవిక ప్రార్దనల్ని తోసివేశారని తెలుస్తుంది. 
అంలేకాదు, ఎప్పడైలే బలుల నిరర్ధకత, ప్రాచీన దేవతల వాస్తవ స్వభావం తెలిసివచ్చిందో వాటి 
స్థానంలో మరింత ఉన్నతమైన ఉపనిషత్తుల మతం చొచ్చుకువచ్చింది. కాగా పై మూడు 
చారిత్రక కాలావధులకు సంబంధించిన భావనలు భారతజాతి బాల్యం, యౌవన వృద్దాష్య దశకు 

సంబంధించిననేకావు. మతగతమైన ఈ మూడు దశలూ ప్రతివ్యక్తి తాలూకు జీవిత దశలు 
మూడింటికి శాస్వతంగా వర్తించేటట్లు చేయడూ జరిగింది. కేవలం ఇందుమూలంగానే పవిత్ర 

ధార్మిక స్మృతులు-వేదాలు నుతభావనలలోని వివిధ దశలను నమోదు చేయడమే కాక, పరస్తర 
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వ్యతిరేకమైన సిద్దాంతాలతో నిండి వున్నాయని మనం చెపగలుగుతున్నాం.” 
ర్లు ఢా యీ ఎ ol 

నిశ్చిత (POSITIVE) మరాల విషయంలో ఈ శ్రేష్రత అంత గొప్పదేమీ కాదు. నిశ్చిత 

కుతాల ప్రధాన లక్షణమేమిటంటే- అవి ప్రతి తరంలోనూ తమ ప్రభావాన్ని నిశ్శబ్దంగా ప్రస 

ఏంపచేసిన అచేతన. శక్తుల (క్రియాఫలితమైన పురాతన మతాల్లాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటివి 

కావు. దైవ వాక్కు ప్రతినిధులుగా మహా మత ప్రారంభకులు. చేసిన బోధనలలో రఈ నిశ్చిత 

మతాలు మూలాన్ని వెదుక్కుంటాయి. గుర్తిస్తాయి. సచేతనాగత స్మృతిలో వున్న సూత్రాల 

ఫలితంగా ఏర్హడినటువంటివి కాబట్టి నిశ్చిత మతాల తత్వాన్ని కనుక్కోవడం లేలిక. వివరించడం 

కూడా సులభం. జూడాయిజమ్, క్రైస్తవం, ఇన్గాంల లాగానే హిందూమతం కూడా ప్రధానంగా 

నిశ్చితమతం. దీని దైవిక ఆధిపత్య ప్రణాళిక గురించి వెతికే అవసరం ఎవరికీ లేదు. ఇది 

అలిఫిత రాజ్యాంగం వంటిది కాదు. హిందూమత దైవిక ఆధిపత్య (ప్రణా లిక అంతా ఒక 

లిఖిత రాజ్యాంగం ((గంథంలో)గా రూపొందింది. ఎవరైనా దానిగురించి తెలుసుకోవాలంటే అది 

“మనుస్కృతిొ”గా మనచేత పిలవబడే పవిత్రగ్రంథంలో స్పష్టమైన రూపంలో కన్పిస్తుంది. ఈ 
మనుస్మృతి హిందువుల మత, ఆచారవ్యవహారాలను, సాంఘిక జీవిత నియమాలను సూక్ష్మాతి 

సూక్ష్మంగా వివరించే పవిత్ర స్మృతి గ్రంథం. హిందూ మతతల్యాన్ని గర్భీకరించుకున్న ఈ 
(గంథం, క్రైస్తవులకు బైబిల్ ఎలాంటిదో- హిందువులకు అలాంటిది. 

మతం మూడోకోణం- ఏ మతాల్ని అయితే తీసుకున్నామోర ఆఅ మతం తాలూకు లైవిక 

ఆధిపత్యంయొక్క ఆదర్శవంతమైన ప్రణాళిక విలువని నిర్ణయించడానికి దాన్ని గీటురాయిమీద 

పెట్టడం. మతాన్ని అలాంటి పరీక్షకు గురిచేయవలసిందే! అయితే ఎలాంటి గీటురాయితో దాన్ని 

పరీక్రించాలి? అదిగనక తేలితే అప్పడది (మత) ఆదర్శాన్ని నిర్వచించేదవుతుంది. సుతతార్వుక 

తకున్న మూడు కోణాల్లో ఈ మూడో కోణాన్ని నిర్ణయించడం, నిర్వచించడం అనే నేది ఎంతో 

కప్పంలో కూడిన పని. 

మతతాత్వికత మీద ఎంతో విషయం రాసివున్నప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రక్షవేయ 

టంగాని, దానిమీద ఆలోచించడంగాని జరగలేదు. ఈ సమస్యతో వ్యవహరించగల సంతృప్తికర 

విధానం కనుక్కోవటం జరగలేదు. అందుకే ఈ విషయాన్ని నిర్ణయించటంలో ఎవరి మార్గానికి 

వారిని వదిలివేయవలసిందే! అసలు ఏ ఉద్యమం తాలూకు లేక సంస్థ తాలూకు తత్వం 

తెలుసుకోవాలని ఎవరు అనుకున్నా, వారు ఆ ఉద్యమం లేక ఆ సంస్థలో సంభవించిన నిపవాన్ని 

ముందుగా తెలుసుకోవటం మంచిదని ఈ విషయంలో నాకుగా నేను అనుకుంటున్నాను. విప్లవం 

నేది తత్వానికి తల్లిలాంటిది. తల్లిలాంటిది కాకపోతే కనీసం వెలుగునిచ్చే దీపం వంటిది. 

మఠం కూడా ఈ సూత్రానికి అతీతం ఏమీకాదు. అందువల్ల మతం తాలూకు తత్వాన్ని 

నిర్ణయించే గీటురాయిని ఎంచుకునే ఉత్తమ మార్గాన్ని నిశ్చయించుకోవటానికి ఆ మతంలో 

సంభవించిన విప్ణవాల్ని అధ్యయనం చేయటం స్పష్టమైన పద్దతి అని నాకు అనిపిస్తోంది. నేను 
చెపి చేయబోయే పలి ఇదే. 

చె ళా 
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చరిత్రతో పరిచయం ఉన్న విద్యార్థులంతా ఒక మత విష్ణవంతో పరిచయం ఉన్నవారే! 

ఆ విపవం మతసితిక్తి దాని అధికార విస్త్రతికీ సంబందించినటువంటిది. మఠం-మానవ 

జావాసికీ సంబంధించిన సమస్త క్షైతాల్లి ఆక్రమించి; (తిరుగు లేనిదిగా చెలామణి అయిన 

కాలం ఒకటుంది.) అది ఖగోళ శాస్త్రాన్ని తనలో కలిపేసుకుని విశ్వానికి సంబంధించిన 

ఒక సిద్దాంతాన్ని ప్రబోధించింది. దాని ప్రకారం విశ్వం మధ్య భాగంలో భూమి నిలకడగా 

ఉండగా సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాలు, నిర్దిష్ట నక్షత్రాల సముదాయం అన్ని కూడా వాటివాటి 

కక్ష్యలలో భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయని చెప్పింది. అది జీవశాస్తాన్ని, భూవిజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని 

కూడా తనలో కలువుకుని-ఈ భూమి మీద జీవుల పృష్టి హఠాత్తుగా ఒక్కసారే జరిగిందని; 

సృష్టి జరిగినప్పటి నుంచీ, ఆతరువాత కూడా అది అదువులోనే ఉన్నదనీ, అది దివ్య శరీరాలను 

(Heavenly Bodics), అన్ని రకాల జంతువుల్ని, వృక్షాల్ని కలిగి ఉందనీ స్పష్టంగా ప్రతిపాదించింది. 

ఇంకా వైద్యశాస్త్రం కూడా తన పరిధిలోనిదేనని మతం వాదించింది. దాని ప్రకారం వ్యాధి అనేది 

తప్పచేసిన దానికి శిక్షగా భగవంతుని పరీక్ష కావచ్చు లేకుంటే దయ్యాల (సైతాను) పనయినా 

కావచ్చు. ఆ వ్యాధిని సాధువుల (బుషుల) జోక్యంతో వారిని ప్రత్యక్షంగా కలవటం ద్వారాగాని, 

వారి (ఆయా సాధువుల) పవిత్ర స్మారక అవశేషాలను దర్శించటం ద్వారాగానీ, ప్రార్ధనల 

ద్వారాగానీ, తీర్థయాత్రల వలనగానీ, (దయ్యాల వలన వ్యాధి కలిగినప్పడు) అసహ్యం కలిగించే 

ఆ దయ్యాల్ని (ఆ వ్యాధిగ్రస్తునిలో కనపడకుండా దాక్కున్నటు వంటివి) వదలగొట్టటానికీ 

చదివే మంత్రాల వల్లగానీ నయం చేయవచ్చు. అంతేకాదు (జంతు) శరీర ధర్మశాస్త్రం, 

మవస్తత్వశాస్తాలు కూడా తన పరిధిలోనివేనని-శరీరం, ఆత్మ అనేవి రెండూ వేర్వేరు పదార్జాలని 

మతం వాదించంది. 

ఇంతటి విశాలమైన ముత సామ్రాజ్యం దశలు దశలుగా క్రమేపి నాశనం అయింది. 

కోపర్షికస్ సిద్ధాంత విప్లవం ఖగోళ శాస్తాూనికి-మతాధిపత్యం నుంచి స్వేచ్చను ప్రస్తావించింది. 

డార్విన్ సిద్దాంత విప్లవం జీవశాస్త్రానికి, భూగర్భ విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మత బంధాల్ముంచి స్వేచ్చ 

కల్పించింది. వైద్యశాస్త్రం మీద మాత్రం మత ధర్మశాస్తానికున్న పట్టు ఇప్పటికీ గూడా ఇంకా 

పూర్తిగా వాశనం కాలేదు. వైద్య పమస్యల్లో మతం జోక్యం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. 

కుటుంబ నియంత్రణ, గర్భస్రావం, (లోపం గల వ్యక్తులకు చేసే) సంతాన నిరోధక శస్తు చికిత్స 

మొదలైన విషయాలకు సంబంధించిన అభిప్రాయాల పై ఇంకా మత సంబంధమైన పిడివాద 

ప్రభావం కొనసాగుతూనే ఉంది. మతగతమైన చిక్కు సమస్యల నుండి మనస్తత్వశాస్త్రం కూడా 

పూర్తిగా బయటపడలేదు. అయితే వీటన్నింటి కంటే డార్విన్ సిద్దాంతం మతాధిపత్యం మీద 

కొట్టిన దెబ్బతో దాని ప్రమేయం విధ్వంసమవటమే కాదు, అది కోల్తోయిన తన సామాజ్యాన్ని 

(మతం) తిరిగి పొందటానికి ఎలాంటి తీవ ప్రయత్నం కూడా చేయలేకపోయింది. 

మత సామ్రాజ్యం విధ్వంసం కావటమనేది గొప్ప విష్ణవంగా పరిగణించటం చాలా సహ 

జమైన విషయం. నాలుగు వందల సంవత్సరాలుగా మతం మీద శాస్తుజానం సాగించిన 
రిల ఇ 

యుద్దానికి ఫలితం ఇది. ఈ రెండింటి మధ్య వరుసగా జరిగిన అనేక యుద్దాలలో శాస్త్రీయ 
ళ్ 

జ్జానం మతాన్ని బంతగా అణగార్చిందంటే, దాని ప్రేరణతో ఆ విపవ ప్రకాశేంవల్ల ప్రభాఎతం 
| గ గ 

—— 
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కానివారు లేరన్ష్నంతగా. 

ఈ మతం (మీద వచ్చిన) విప్టవం ఒక గొప్ప దీవెన అనటంలో సందేహం లేదు. 

ఇది ఆలోచనా స్విచ్చను స్థాపించింది.” “రన మీద" అధికారాన్ని తానే గ్రహించటంలోను 

ఒకప్పడు అంధ విశ్వానాలకు ల్ లోనైన (ప్రపంచాన్ని (వాటి నుంచి తప్పించి) తనరైన ప్రపంచాల 

ఏరు చేసుకోవటంలోను, పూర్వం ఉన్న భయాన్ని నిర్భయంగా “ఎదుర్కోవటంలోను, తన 

కోసం ధైర్యంగా నిలబడటంలోను, నిరాటంక క్రీయావస్థను స్వతంత్రమైన ఆలోచనా క్షేత్రాన్ని 

కలిగించటంలోనూ”- ఈ మతం (మిద వచ్చిన) విప్లవం సంఘానికి శక్తిని ఇచ్చింది. నాగరికతా 

నిర్మాణంలో మత ప్రమేయం లేని పద్దతిని శాస్త్రవేత్తలు ఆహ్వానించటమే కాదు. సాధ్యమైనంత 

మేరకు సంస్కృత నుంచి మతం వేరవడం మొదలయింది. అంతేకాదు మతానుయాయులైన 

మవురుమవులు, స్త్రీలు కూడా మతధర్మశాస్త్రం ప్రబోధించిన విషయాల్ని అనవసరాలని భావించే 

స్టితికి రావటమే కాకుండా, అవి మత జీవనానికి ఆటంకాలు కల్పించేటటువంటివేనని, మతం 

తాలూకు అనాగరిక పెరుగుదల నుంచి ఈ విధమైన దారి వేసుకోవటం ఆహ్వానించదగిన 

పద్ధతేనని అనుకోవటం జరిగింది. 

కాని మతం తాలూకు తత్వం మీద రీర్తును ఇవ్వటానికి అవసరమైన ఆదర్శం కోసం 

మనం మతంలో వచ్చిన ఇంకొక భిన్నమైన విప్లవం వైపు చూపు మరల్బవలసి ఉంటుంది. ఆ 

విప్పవం మనిషికీ మనిషికి, సంఘానికీ మనిషికి, దేవునికీ మనిషికి మధ్య వున్న సంబంధాల్ని 

నిర్ణయించే ప్రబలమైన సూత్రాల స్వరూపాన్ని, సారాన్ని తాకేటటువంటిది. ఆటవిక సమాజాన్ని 

నాగరిక సమాజంతో విభజించే వైవిధ్యాలను పరిశీలిస్తే ఆ విస్టవం ఎంత గొప్పదో అర్ధమవుతుంది. 

ఈ విధమైన మత విస్షవాన్ని గురించి ఒక పద్దతి ప్రకారం పరిశీలన ఇప్పటిదాకా 

జరగకపోవటం విచిత్రమైన విషయం. మిగిలిన వాటికంటే ర్మ విప్ణవం ఎంతో గొప్పది. శీక్షణమై 

నది. కొద్ది మంది మాత్రమే గుర్తించినట్లుగా-ఆటవిక సమాజాన్ని “నాగరిక సమాజాన్ని లీసుకుని 

చూస్తే మత స్వభావంలో సంవూర్ణమైన మార్పు జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. 

ఆటవిక సమాజాన్ని నాగరిక సమాజంతో పోల్పటంతో ప్రారంభిద్దాం: 

ఆటవిక సమాజంలోని మతంలో రెండు అంశాలు కనిపిసాయి. మొదటిది-ఆచారాలు, 

కర్మకాండలు నిర్వహించటం, ఇంద్రజాలాన్ని అభ్యసించటం, నిషిద్దాన్ని (టాబూ) పాటించటం, 

గణ చిహ్నాన్ని (టో టెమ్) ఆరాధించటం- అనే వాటికి నంబంధించింది. ఇక గమనించాల్చ్న 

రెండో అంశం ఏమిటంటే-ఆచారాలు, కర్మకా ండలు నిషిద్దం, గణచిహ్నం, ఆరాధన మొదలైనవన్నీ 

ఒక ప్రత్యేక సందర్భంతో ముడిపడి స్తష్టం కావడం. ఈ 'సందర్భాలన్షీ ప్రధానంగా మానవ జీవిత 

సంక్రోభాల్షి (సంకటాల్షి) ప్రతిబించించేవే, జననం, తొలి కానుపు, యౌవన దశను చేరుకో 

వటం, రజస్వల కావటం, వివాహం, రోగగ్రస్తమవటం, మరణం, యుద్ధం అనేవి సాధారణమైన 
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సందర్భాలు. ఇవన్ని కూడా ఆచారాలు, కర్మకాండలు, ఇంద్రజాలాల్న ప్రదర్శించటం, నిషద్ధాన్ని 

పూజించటం కోసం నిర్దేశించిన సందర్భాలే. 

వతం పుట్టుక, చరిత్ర వీటిని అభ్యసించే ఎద్యార్దులు- ఇంద్రజాలం, నిషద్దం, గణచిహ్మాం 

వాటితో అనుబంధాన్ని పొందిన ఆచారాల్చి, కర్మకాండల్సి ప్రస్తావిస్తూ ఏ విధంగాను సంబంధం 

లేకుండానే వీటితో బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉన్న ఆయా సందర్భాల్చి భావిస్తూ మతం వుట్టుక, 
సారం వివరించటానికి వెతుకులాడతారు. దాని పర్యవసానంగా మనకు ఇంద్రజాలం నుంచి 

గాని గణచిహ్మ ఆరాధన నుంచి గాని ఉత్తన్షమయినది మతం అని వివరించే సిద్ధాంతాలూ 

పుట్టాయి. దీనికంటే పొరపాటు మరొకటి "లేదు. ఆటవిక సమాజం ఇంద్రజాలాన్షి సాధన 

చేయటం, నిషడ్డాన్ని నమ్మటం, గణచహా హ్మాన్ని ఆరాధించటం వాస్తవమైన విషయమే! అయితే ఇవే 

మతాన్ని నిర్మించాయనికానీ, మత మూలాలకు ఆధారాలనిగానీ చెప్పడం తప్త ఆ ఊహని 

గ్రహించటం వల్ల ప్రధాన విషయ స్థాయికి అనుబంధ విషయ స్థితిని చేర్చటమే! మానవుని ఉనికికి 

సంబంధించిన "మౌలిక సత్యాలైన "జీవనం, మరణం, వుట్టుక, పెళ్ళి మొదలేయినవి ఆటవిక 
మతంలోని (పథాన అంశాలు, సం లం నిషిద్దం, గణ చిహ్మారాధన మొదలైన అంశాలు 

అనుబంధాలు. ఇంద్రజాలం, నిషిద్దం, గణ చిహ్హారాధన (జడ) వూజావాదం మొదలగునవి 

సాధ్యాలు కావు. అవి కేవలం సాదనాలు మాత్రమే. జీవితం, జీవిత రక్షణ అనేవి సాధ్యాలు. 

జీవితాన్ని పదిలపరచుకోవటానికి, జీవితానికి హాని కలుగజేసే దుష్టశక్తుల ప్రభావం నుంచి 

రక్షించుకోవటానికి మాత్రమే ఆటవిక సమాజంలో ఇంద్రజాలం, నిషిద్దం మొదలయినవి ఆశ్రయం 
పొందాయే కాని వీటికోసం అని ఎంతమాత్రం కావు. ఈ విధంగా "ఆటవిక సమాజంలో మతం 
జీవితానికి, జీవిత భద్రతకు సంబంధించినదని అర్థం అవుతుంది. కాగా ఈ రకమైన జీనిత విధాన 
క్రమణికలలో మతమూలాలు, మతసారం ఆటవిక సమాజంలో రూవుదిద్దుకు న్నాయి. జీవితం, 

జీవితరక్షణ ఆటవిక సమాజానికి సంబంధించిన అతి గొప్ప విషయాలు. వే వారి మతానికి 

వ్రునాదులు. జీవితమూ, జీవిత పరిరక్షణా ఆటవిక సమాజంలో ౨ఎ౦త కేంద్ర అంశాలంటే, 

వాటిని ప్రభావితం చేసిన ప్రతిది మత విషయంలో భాగమైంది. ఆటవిక సమాజానికి చెందిన 

ఉత్సవాలు కేవలం జననం, పురుషత్వం, యౌవన దశ వివాహం, రోగగస్తత, మరణం, 

యుద్ధాలకు మాత్రమే సంబంధించినవి కావు. ఆహారానికి సంబందించినని కూడా. గ్రామీణ 

ప్రజలకు గొర్రెలు, పశువుల మందలు పవిత్రమైనవి కావటానికి కారణం ఇదే. వ్యవసాయదారు 

లలో విత్తనాలు చల్లే కాలంలోను, కోతల సమయంలోను పంటల పెరుగుదలకు, పరిరక్షణకు 
సూచకాలైన కొన్ని ఉత్సవాలు నిర్వహించటం గుర్తించవచ్చు. అదే విధంగా అనావృష్టి (దుర్భిక్షం) 
మహమ్మూరి- ఇంకా ఇతర కొత్తవైన (పకృతి వైపరీత్యాలు, అస్తవ్యస్త పరిస్థితులు సంభవించినపుడు 

ఉత్సవాలు జరపటం ఆనవాయితి. కోతల సమయానికి, దుర్భిక్షానికి ఈ మత ఉత్సవాల్ని 
ఎందుకు జ్ కోడిస్తున్నారు? ఇంద్రజాలం, నిషిద్దం, గణ చిహ్మారాధన వంటివి ఆటవికులకు ఎందు 

వల్ల పియమైనవి? అవన్షీ జీవిత రక్షణ క్రమంలో ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. కనుక జీవిత 
విధానం జీవిత పరిరక్షణ ప్రధాన ప్రయోజనాన్ని ఏర్పరచుకున్నందు వల్ల ఆటవిక సమాజంలోని 
మతానికి జీవితం హృదయం. జీవిత పరిరక్షణ కేంద్రం. ప్రొఫెస “భలే చెప్పినట్టుగా ఆధునిక 
సమాజంలోని మతం జీవిత ధృవీకరణంతో వారంభమై జీవిత సంరక్షణతో అంతం అవుతుంది. 
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జీవితంలోను, జీవిత పరిరక్షణలోను ఆటవిక సమాజ మతం ఇమిడి వుంది. ఆటవిక 

మతాల విషయంలో ఏదైతే వాస్తవమో, అన్ని మతాల విషయంలోనూ అదే వాస్తవం. ఎందుకంటే 

ఆ వాస్తవమే మత సారాంశం కూడా. ఈనాటి సమాజంలో దీని తాలూకు వేదాంత సంస్కరణల 

కారణంగా, ఆ మత మౌలికాంశం ఎక్కడో కానీ రానంత అడుగున పడిపోయింది. అంతే 

కాదు అసలు దాని గురించి ఎప్పడో మర్చిపోవటం కూడా జరిగిందన్నది వాస్తవం-అయితే ఆ 

జీవితం, జీవిత పరిరక్షణ అనేవి మతాన్ని నిర్మించిన ప్రముఖమైన అంశాలని ఈనాటి సమాజాన్ని 

పరిశీలించి చూసినా తెలుస్తుంది. ప్రొఫెసర్ క్రాలే ఈనాటి సమాజంలోని మనిషి మత జీవితాన్ని 

గురించి మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్తాడు. 

“మానవుని మతం అతని వృత్తిలో గాని, సామాజిక కార్యకలాపాల్లో గాని, శాస్తు కళా 

సందర్భాల్లో గాని ప్రవేశించదు. ఆచరణాత్మకంగా. దాని (మతం) ప్రధాన హక్కులని లౌకిక 

విషయాలను విడిచి పెట్టిన-వారంలో ఒక్కరోజు (ప్రార్దన చేసి ఆదివారంనాడు) మాత్రమే పరి 

ష్కారమవృతాయి. వాస్తవంగా మానవుని జీవితం రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది. కానీ మతంతో 

సంబంధించిన అర్ధభాగం మాత్రమే ఆది మూలమైంది. జీవితాన్ని గురించిన అతి ముఖ్య 

సమస్యలైన చావు పుట్టుకలకు సంబంధించిన తీవ్ర ఆలో చనలు- స్థూలంగా చెప్తాల ంటే వూజా 

పునన్కారాలకు కేటాయించిన వారంలోవి కొస స ఐశ్రామదినం (ఆదివారం), ఆరోజు బార్థన చేసే 

అలవాటు, లభిసున ఆహారానికి భగవంతునికి కతజతలు తెలడం వ్వకావ్వకంలో చావు వుట్లు 

కలకు చెందిన నలు, వీటి నాగం ని పే ఇవన్నీ దం ్యకన్యక్ణంల్ ఆచరించటం. 

ఎక్కడైతే చర్యలు, ఆనందం సంస్కారం పొండుతాయో అవన్హీ ఒక ఉపమానవూర్వకంగా 

చెే పిటటువంటివి. నుతభావన పాంగిపారలి బయటకు వచ్చినటువంటినీను.” 

ఈ వివరణలో చెపిన వర్తమాన సమాజంలోని మనిషి మత సంబంధాన్ని ఆటవిక సమా 
ఇవె ది 

జంతో పోల్చి చూసినపుడు సిద్దాంతంలోను, ఆచరణలోను-లఅటు ఆటవిక సమాజం గురించి 

చెప్పేటప్పుడు గాని ఇటు నాగరిక సమాజాన్ని గూర్చి చెప్పేటప్ల పడు గాని మతం అనేది రెండింటి 

లోను "అనివార్యంగా సమానం కాదన్నదాన్ని ఎవరు నిరొకరించగలరు? 

కాబట్టి ఆధునిక, నాగరిక సమాజాలు ఒక అంశంలో ఏకాభిప్రాయాన్ని పొందుతాయని 

స్పష్టమవుతోంది. ఈ రెండింటిలో మతానికి చెందిన ప్రధాన ప్రయోజనాలైనావ్యక్తులు వైయక్తికంగా 

రక్షణ పొందడం, తద్వారా జాతి నిలిచే జీవిత విధానం-ఇవి సమానమని తెలుస్తోంది. ఈ 

విషయాల్లో ఆ రెండింటి మధ్య వాస్తవంగా తేడా లేదు. కానీ అవి మరో రెండు ప్రధానమైన 

అంశాలలో విభేదిస్తున్నాయి 

మొదటిది-ఆటవిక సమాజంలో భగవంతునికి సంబంధించిన భావన ఏదీ లేకపోవటం. 

మఠానికి, నీతికి మధ్య ఖచ్చితమైన హద్దు లేకపోవటం రెండవ అంశం. ఆటవిక సమాజంలో 

భగవంతుడు లేని మతం ఉంటుంది. ఆ సమాజంలో నీతి కూడా ఉంది. కాని అది మతానికి 
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లోబడక స్వతంత్రంగా ఉండేది. 

ఎప్పడు ఎక్కడ భగవద్భావనను మతంతో ముడివేయటం జరిగిందో చెప్పటం సాధ్యం 

కాదు. భగద్భావన అనేది సమాజంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిని పూజించటం-అనే దానిలోంచి ప్రారంభ 

మయి ఉండవచ్చు. ఆ గొప్ప వ్యక్తీ లేక నాయకుడు ఆప్తికత్వ భావానికి తద్వారా దానిలో జీవించే 

భగవంతుని పట్ల నమ్మకానికీ ఎదిగి ఉండవచ్చు. జీవుల్ని ఎవరు సృష్టించారు అనే సమస్య 

తాలూకు శుద్ధతాత్విక మీమాంస నుంచి భగవంతుడు అనే భావన ఏర్పడి ఉండవచ్చు. విశ్వాన్ని 

సృష్టించే శిల్పి భగవంతుడనీ? -శ్రుతులతో సంబంధము లేకుండా దేవుడున్నాడని మాత్రం నమ్మే 

సిద్దాంతానికి (డేయజమ్) ఇదే ఊతమిచ్చింది. ఏ విధంగా చూసినా భగవంతుడు అనే భావన 

మతంతో అభిన్నమైంది కాదు. మతంలో అది ఏ విధంగా చొరబడిందనేది వివరించటమే కష్టం. 

మతం, నీతి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని వురస్కరించుకొని ఈ మాత్రమైనా నమ్మ 

కంగా చెప్పగలం. భగవంతుడు మతం వీటి మధ్య సంబంధం పూర్తిగా అభినం కాకపోయినా; 

మతం నీతి వీటి మధ్య మాత్రం లభిన్నత ఉంది. మతం, నైతికత రెండూ కూడా పుట్టుక 

పెళ్ళి, జీవితం, మరణం మొదలైన మానవుని అస్తిత్వం తాలూకు మౌలికాంశాలలో సంబంధం 

కలిగి ఉన్నాయి. మతం ఈ జీవన విధానాలకు సంస్కారం కలిగించగా, నీతి వీటి భద్రతకు 

సూత్రాలను సమకూర్చింది. మౌలిక జీవిత సత్యాలకు మతం పవిత్రత కలిగించటంతో జీవిత 

విధానాలు వీటితో పాటు సమాజం చేత వాటి పరిరక్షణ కోసం నిర్దేశితాలైన సూత్రాలు 

కూడా పవితీకరణాన్ని పొందుతాయి. ఈ కోణం నుంచి చూచినవుడు మతం, నీతి వీటి మధ్య 

సంబంధం ఎందుకు ఏర్పడిందో తేలిగ్గా వివరించవచ్చు. మతానికి, భగవంతునికి మధ్య ఉన్న 
సంబంధం కంటె ఈ సంబంధం మరింత సనిహితమైంది. సహజమైంది. అయితే వుతౌనికి 

నీతికి మధ్య ఇలాంటి ఏకీభావం ఎప్పడు ఏర్పడిందో ఖచ్చితంగా చెప్పటం మాత్రం అంత తేలిగ్గా 

సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు. 

పైదానిలాగే ప్రధానమైన రెండు విషయాలలో నాగరిక సమాజంలోని మతం ఆటవిక 
సమాజంతో విభేదిస్తుందన్న వాసవం కనిసోంది. నాగరిక సమాజంలో భగవంతుడు మత 

చాత నా! అవ 

పణాలికలో భాగంగా వచినవాడు. నాగరిక సమాజంలో నీతిని ముతం వవిఠతీకరించింది. ఆ వ్ర \ 

నేను చెన్నన్న మత విష్ణవంలో మొదటి దశ ఇది. మతం అభివృద్ది చెందే దశలో కలిగిన 
అత్యావశ్యకాలైన ఈ రెండు విషయాలతో ఈ మత విస్తవం అంతమయిందని భావించలేం! 
నాగరిక సమాజ మత నిర్మాణంలో ఈ రెండు భావనలు భాగమైపోయిన తర్వాత, అవి వాటి 

అర్ధాన్ని, వాటి ప్రాముఖ్యాన్ని విప్టవీకరించిన మరికొన్ని మార్పులకు లోనయ్యాయి. మత నిప్టవం 

కాలూకు రెండో దశ చాలా మార్తులకు దారి రీసినటువంటిది. ఇది ఎంత 'పెద్దదంటే, దీనివల్ల 

నాగరిక సమాజం, వురాతన ఆధునిక సమాజాలుగా విడిపోయింది. అందువల్ల నాగరిక 

సమాజం తాలూకు మతాన్ని గురించి మాట్లడేటవ్షడు ఆధునిక సమాజానికి వ్యతిరేకమయిన 

వురాతన సమాజ మతాన్ని గురించి చెప్పవలసిన అవసరం కలుగుతోంది. 
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నాగరిక సమాజాన్ని ఆటవిక సమాజంతో విభజించిన మత విప్లవం కంటె ఆధునిక 

సమాజాన్ని వురాతన సమాజంతో విడదీసిన మత విప్టవం మహత్తరమైంది. భగవంతుడు, 

సంఘం, మనిషి వీటి మధ్య ఉన్ల అనుబంధానికి సంబంధించిన భావనల్లో తీసుకొచ్చిన 

వైరుధ్యాలు ఈ మత విస్లవ కోణాల్లో చాలా స్తష్టమైనటువంటివి, 

మొదటి విభేదం సంఘం ఏర్పడే విధానానికి సంబంధించింది. 

ప్రతి మనిషీ తన యిష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా కేవలం తన పుట్టుకను 

బట్ట, "పెరుగుదలను బట్ట (సహజంగా -సేర్తడ్డ సంఘం" అని దేన్ని అంటున్నామో, దాంట్లో 

సభ్యుడు. దానివల్ల అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన. కుటుంబానికీ, దేశానికీ చెందుతాడు. ఈ సభ్యత్వం 

కాలాను క్రమణికలో అతను నిర్వర్తించాల్సిన కొన్ని ప్రత్యేక బాధ్యతల్ని విధుల్ని ఆపాదిస్తుంది. 

అవి అనుసరించకపోతే సాంఘిక శిక్రల్షి _ విధిస్తుంది. అదే సమయంలో కొన్ని సాంఘిక 

హక్కుల్షి, ప్రయోజనాల్ని కూడా అతనికి సంక్రమింపచేస్తుంది. కానీ ప్రొఫెసర్ స్మిత్ మాటల్లో: 
8 “సహజం అనే మాటకున్న నేటి ఖచ్చితమైన అర్ధంలో పురాతన ప్రపంచానికి చెందిన గిరిజన 

లేక జాతీయ సంఘాలు లేవు. ఆ సమాజాల్లో భగవంతునికి మనిషితో సమానమైన స్థానం, 

భాగస్వామ్యం ఉండేవి. ఇది ప్రధానమైన వ్యత్యాసం. మనిషి వుట్టిన పరిధిలో మాత్రమే కుటుంబ 

బాంధవ్యాలు, సహ పౌరసత్వం సంక్రమించటమే కాదు, ఏ సమాజంలో అయితే వుడతాడో 

ఆ సమాజంలోని మనుషుల్లాగే సభ్యులుగా ఆ ప్రాచీన సంఘ సభ్యుల ఆలోచనలలో నిలిచి 

పోయిన ఆయా కుటుంబాలకు చెందిన దేవతలు; దేశానికి చెందిన దేవతలు వీరితో కూడా 

విడదీయరాని సంబంధం ఏర్పడుతుంది. వురాతన కాలానికి చెందిన దేవతలు వారి ఆరాధకుల 

మధ్య సంబంధం కూడా మూనవ సంబంధాలకు సంబంధించిన భాషలనే (ఆయా బాంధవ్య 

సూచక పదాల ద్వారానే) ఆ పదాలకున్న శాచ్చికార్దంలోనే వ్యక్తం చేయటం జరుగుతుందే కాని 

ఆలంకారిక పద్దతిలో కాదు. ఖభగవంతుల్న తండ్రి" అని అంటే ఆరాధకులు అతని సంతానవుని 

అర్ధం. ఆ భగవంతుడు ఆరాధకులతో ఒకరిపట్ల మరొకరు నిర్వహించే పరస్తర కుటుంబ 

విధుల మూలంగా ఒక “సహజ” కుటుంబం ఏర్రడుతుంది. లేకపోతే భగవంతుణ్ణి రాజుగా 

పిలిస్తే ఆరాధకులు తమంతట తాము తమని "అతని సేవకులుగా పిలుచుకుంటారు. దేశ 

సార్వభౌమాధికారం వాస్తవంగా ఆ భగవంతుడి చేతిలోనే ఉందని భావిసారు. దానినిబట్టి రాజ్య 

నిర్వాహకులు ప్రధానమైన అన్ని (రాజ్య వ్యవహార విషయాల్లోను భగవంతుడి నిర్ణయాలను 

సూచనలను పొందే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో, వినయ విదేయతలతో 

రాజుగా ఆ భగవంతుడి సామీప్యాన్ని చేరుకోటానికి కూడా అవకాశం కల్పించటం జరిగింది. 

ఈ విధంగా మనిషి పుట్టుకతో తన తోటి వ్యక్తులతో ఎలాటి నిర్గీత బాంధవ్యాన్ని 

పొందుతాడో, భగవంతునితోను అలాంటి సంబంధాన్నే పొందుతాడు. సమాజంలో సభ్యుడుగా 

మనిషికున్న స్థాయిని బట్టి అతనికెలాంటి ప్రవర్తనా నియమావళి విధించటం జరిగిందో ఆ 

ప్రవర్తన నియమావళిలో భగవతృంబంధమైనదంతా అతని మతమే! అనునిత్య జీవితానికి, మత 
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వ్యవస్థకి మధ్య ఏ విధమైన వ్యత్యాసం లేదు. ప్రతి సామాజిక చర్య నాటి మనిషితో ఎలాంటి 

సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందో భగవంతుడితోను అలాంటి సంబంధాన్నే కలిగి వుంటుంది. సంఘ 

నిర్మాణం కేవలం మనుషులతోనే జరుగదు. దేవుడు మనిషితో జరుగుతుంది.” 

ఈ విధంగా ప్రాచీన సమాజంలో సాంఘిక, రాజకీయ, మత వ్యవస్థలు-మనిషి అతనితో 

పాటు దేవుడు వీటితో ఏర్పడతాయి. భగవంతుడు, భ్తులు వారి మధ్య వున్న బాంధవ్యం 

పునాదుల మీద మతం రూపుదిద్దుకుంది. ఆధునిక జం భగవంతుణ్ణి సమాజం నుంచి 

వేరు చేసింది. మరో మాటలో చెపాలంటే కేవలం లోటే సమాజం ఏర్పడింది. 

దేవుడికీ సమాజానికీ మధ్య ఉన్న సంబంధం విషయంలో వురాతన, ఆధునిక సమాజాల 

మధ్య ఉన్న లేడా రెండవది. ప్రాచిన ప్రపంచంలో వివిధ జాతుల వారు “అనేక దేవతల ఉనికిని 

విశ్వసించారు. తమ దేవుళ్ళను, తమ శత్రువుల దేవుళ్ళను కూడా వారు విశ్వసించారు. అయితే, 

తమకు మేలు చేయలేని, తను నైవేద్యాన్ని శ స్వకరించని కొత్త దేవుళ్ళను వాళ్ళు ఆరాధించేవారు 

కాదు... ప్రతి తెగకీ న్వంత దేవుడు, బహుశా దేవుడూ దేవతా వుండేవారు. వారికీ ఇతరుల 

దేవుళ్ళుకీ ఏ సంబంధమూ వుండేది కాదు.”9 

పురాతన సమాజంలోని దేవుడు ప్రత్యేకించి ఒక్కక్క తెగకు చెందిన వాడు. అంటే 

ఆ ఒక తెగకు మాత్రమే ఆ దేవుని మీద సర్వాధికారాలు ఉంటాయి. “వివిధ దేవతారాధకుల 

మధ్య జరిగే అంతఃకలహాలు యుద్దాలు, వాటిల్లో ఆ దేవుళ్ళు నిర్వహించే పాత్రను బట్టి 

నిర్ణయించవచ్చు. అక్కడ భగవంతుని శత్రువులను, అతని ప్రజల శత్రువులను ఒక్కటిగానే 

పరిగణిస్తారు. “పాత నిబంధని గ్రంథం ప్రకారం భగవంతుడైన యెహోవా శత్రువులు , వేరె 

వ్వరో కాదు. ఇజ్రాయిలు శత్రువులే. యుద్దంలో ప్రతి దేవుడు తన ప్రజలకు విజయం 

లభించేందుకు పోరాడుతాడు. మొవాబుకి చెమోషు ద్వారా విజయం లభించింది. అస్సిర్ 

అస్పిరియాకు విజయం ఇచ్చాడు. యుద్ద సమయంలో భక్తుల తరఫున దేవుళ్ళు పోరాడడం (0 

అటుంచితే కొన్నిసార్లు యుద్ధ భూమిలోకి దేవుళ్ళ చిహ్నాలు (బొమ్మలు) తీసుకురావడం, వాటి 

ల్లార్తితో ప్రోరారటం ప్రాచీన యుద్ద సమయంలో కూడా ఇలాంటి దైవ చిహ్నాలే దర్శనమివ్వడం 

రేదుకు ఉదాహరణం. (ఇజ్రాయిలు) దేవుడి చిహ్నాన్ని యుద్ధ భూమిలో "మూసిన పాలస్తీనీ 

సులు “మనల్ని వారి _అనుష్టానం నుంచి విముక్తం చేయగలిగ్న దేవతలు శిబిరానికి వచ్చారు. 

ందుకంటే బాల్పెరాజమ్లో డేవిడ్ వారిని ఓడించినవ పడు కొల్లగొట్టిన వాటితో రణరంగానికీ 

ుకువెళ్ళిన వారి విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి.”-అనో అన్న మాటలు దీనికి - నిదర్శనాలు. 

ంతేకాదు ఫిలిప్ మాసిడోన్తో కార్తగీనియన్లు సంధి చేసుకుంటూ “యుద్ధ రంగంలో దేవతలు 

ధాన నాత్ర వహించారు” అన్నారు. సైన్యాధిపతి శిబిరానికి ప్ర క్కనా- "పరాజయం పొందిన 

3దీలు ఆత్మాహుతి చేసుకున్ల న్న ప్రదేశం ఎదురుగానూ-ఉన్న శిబిరంలోని దేవతా ప్రతిమలే యుద్ద 

విజయానికి కారణమని ఆ 'మాటలన్ల వాళ్ళ అభిప్రాయం. ఈ విధంగానే ఒక ఆరష్టీయుడైన 
కవి “మోరాద్కి వ్యతిరేకంగా యాగూత్ (యుద్దానికి) వెళ్ళాడు” అని అన్నాడు. అంటే యాగూత్ 
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ప్రతిమను రణభూమిక్తి తీసికెళ్ళారని అరం. 

దీనివల్ల భగవంతునికీ, వివిధ జాతులకీ మధ్య ఉన్న సంఘీభావం ఎలాంటిదో తేటతెల 
న్నా 

మవుతుంది. 

కాబట్ట భగవంతునికీ, అతని భక్తులకీ మధ్య ఉన్న సంఘీభావసూత్రం కారణంగా, రాజ 

కీయ వ్యవస్థ లక్షణమైన నిర్షిష్టతత్వం (Particularism) మతరంగంలో ప్రత్యక్షం కాక తప్పలేదు. 

ఇదే విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైన తెగకు చెందిన దేవుడు తాను ఏ తెగకు చెందిన వాడో ఆ 

తెగకు మాత్రమే సంబంధించినవాడవుతాడు. వాళ్ళకు మాత్రమే ఉపయోగపడతాడు. అంతేకాదు 

ఆ తెగకు శత్రువులైన వారికి తాను (దేవుడు) కూడా శత్రువు అవుతాడు. ఇంకా ఆ తెగకు 

ఎవరైనా అపరిచితులౌతారో, వారికి తానూ అపరిచితుడే!”10 

దేవుడికీ సమాజానికీ, సమాజానికీ దేవుడికీ మధ్య విడదీయరాని సంబంధం ఏరడింది. 
9 

స్థూలంగా చెప్తాలంటే దేవుడు తనను ఆరాధించే ఒక్క తెగకు మాత్రమే దేవుడయ్యాడు. అలాగీ 

తెగలు కూడా తాము నలుప్పుకున్న దేవుడికి సంబధించిన ప్రత్యేక తెగలు అయ్యాయి. 

ఈ వాదానికి పర్యవసానాలు రెండు. దేవుడనే వాడు ఒక్కడేననీ, అంటే ఆ దేవుడు 
అందరికీ సంబంధించిన వాడే అనే ఆలోచన కూడా చేయలేదు. అంతేకాదు మానవత్వం 

అనేది ఒకటి ఉందనీ అది మానవాళి అంతటికీ సమానమేననీ ఊహామాత్రంగానైనా వురాతన 

సమాజం తలంచలేదు. 

భగవంతుణ్ణి తండ్రిగా భావించే విషయానికి సంబంధించిన తేడా వురాతన, ఆధునిక 

సమాజాల భేదాల్లో మూడవది. వురాతన సమాజంలో భగవంతుడు ప్రజల తండ్రి. కాని అలా 

తండ్రిగా భావించటం భౌతికపరంగా కూడా! 

“క్రైెస్తవేతర మతాల్లో దేవుణ్ణి తండ్రిగా భావించడం అనేది భౌతిక(పర)మైందే. ఉదాహర 

ణకు. కుమ్మరి కుండలను చేసినట్టుగా మట్టితో దేవుడు మనుషుల్ని చేస్తాడనే భావన గీకుల్లో 

సాపేక్షంగా కొత్తదే. కాని ప్రాచీనుల అభిప్రాయం దీనికి భిన్నమైంది. వారి ప్రకారం ఆయా 

తెగల్లోని మానవులందరికీ దేవుడొకడున్నాడు. ఆ దేవుడూ, మానవుల పూర్వికులూ-భూమికీ 

శిశువులు. దేవుడికీ మనిషికీ కూడా తల్లి భూమే కాబట్టి మానవులంతా అతని వంశీకులే లేక 

అతని గో ర్రీకులే. ప్రాచిన సెమైటులకు కూడా ఈ అభిప్రాయం పరిచితమైనదేనని బైబిలు. 

వల్ల తెలుస్తోంది. నీవే నా తండ్రివి అని వారి వంశపితతోనూ, నీవే నాకు జన్మనిచ్చావు అని 

ఓ రాతితోనూ విగ్రహారాధకులు అన్నట్లుగా జెర్మియా అభివర్ణించాడు. మోయాబైట్లను చెమోఘ 

కొడుకులు, కూతుళ్ళుగా పాత నిబంధనలో సంఖ్యాకాండం 21వ అధ్యాయం 29వ చరణంలో 

పేర్కొనడం 'జరిగింది. అంతేకాదు దానికి మరికొంత తర్వాత కాలంలో మలాచీ ప్రవక్త శైస్తవేతర 



డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

“లఅనదేశవు భగవంతుని కూతురుగా పిలిచాడు. ఈ పదబంధాలు ఇజాయేలీయుల 
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పొరుగువారు. క్రైస్తవేతరులు తమను గూర్చి తెలువుకునెటప్తడు వాడిన భాషలోనివనటంలో 
సందేహం లేదు. సిరియాలోను, పాలస్త్రీనాలోను ఒక్కో తెగా లేక తెగల సమూహం ఒక స్వతంత్ర 
ప్రజా సమూహం. అలాంటి ప్రతి సమూహంలోని వారు తమకు తండ్రిగా ఒక గొప్ప వ్యక్తిని 

స్పేకా ంటారు. అంతేకాదు గ్రీకుల లాగానే వీరు కూడా తమ జాతికీ చెందిన ఆ తండి లేక 
౮ , 

మూల వురుషుణి నాధారణంగా తమ జాతి దేవుడుగా గుర్తించి సూచినారు. ఆదికాండంలో 
రా 

అనేక జాతుల పారంపర్య చరిత్రలలో అనేక దేవతల పేర్లు కనిపిస్తాయనే ఆధునిక పరిశోధకుల 
నిరారణతో ఇది సరిపోతుంది. ఉదాహరణకు ఎడమైట్ల వంశ మూల వురుషుడు ఈడమ్ని 

హీదూలు యాకోబు సోదరుడైన ఏశువుగా గుర్తించారు. కాని క్రైస్తవేతరులకు మాత్రం అతనొక 
దేవుడే. థియోపోరప్ సొంత పేరు ఓబెడిడంగా కనిస్తుంది. “ఈడన్ ఆరాధకుడు” అని 

దీనికీ అరం. ఇక ఫొనీషియస్ మరియు బాబిలోనియాన్ జగత్సృష్టి (మూల) శాస్త్ర విస్తృత 

అంశాల “మూలాల్లోకి వెళితే గిరిజన (పురాతన) మతంగా ఉన్నపుడు దానిలో ఒకానొక 
పత్వేకమెన సజాతీయుల వ్యక్తగత దేవుళ్ళ సంబంధం కన్లిస్తుంది. కాలం మలుపులో ఆ 

సంబంధం కనుమరుగై క్రమేణా దాన్ని మర్చిపోవటం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికి దాని స్థూల 
రూపంలో మనుష్యులందరూ దేవుని బిడ్డలే అని అనుకోవటం ఉంది. ఆ భావనకు ఈ 

సంబంధమే మూలం. పొనీషియన్లు జగస్థృప్టి మూల శాస్త్రుమైన ఫెలో బాల్లియస్లో ఇది చాలా 
గందరగోళ స్థితిలో కన్పస్తుంది. దీనికి కారణం గ్రంధకర్తల “యూహిమెదిజమే.” అంటే జాతికి 

గొప్ప మేలును కూర్చే దైవీకరణం చెందిన మనిషికంటె దేవతలు భిన్నులు కారు అని చెప్పే 
సిద్దాంతమిది. ఇంకొక విషయం. బెరొసస్ భద్రపరచిన చాల్లియన్ ఇతిహాసంలో మరీ మొరటుగా 
“మనుషులు దేవతల రక్తిమనే నమ్మకం వ్యక్తీకరించటం జరిగింది. ఇది మరీ అంత వురాతనం 
కాదు. దాంట్లో జంతువులు, మనుషులు కూడా శెరచ్చెదం చేసిన దేవత రక్తంతో (బంక) 
మట్టని కలపగా రూబాందినట్లు చెప్పటం జరిగింది.” 11 
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మనుషుల దేవతల రక్త సంబంధ భావనలో ఒక ప్రధానమైన ఫలితముంది. వురాతన 
ప్రపంచానికీ దేవుడు మానవమాత్రుడే. అందువల్ల సంపూర్ణ శక్తి సామర్థ్యాలు, సంపూర్ణమైన 
మంచితనం కలిగినవాడు కాదు. భగవంతుడు మనిషి శారీరక స్వభావాన్ని పంచుకున్నవాడు 
కావటం చేత సాధారణ జీవితంలో మనిషి బాధకు లోనయ్యే ఆవేశాలు, అశక్షతలతో వాటు 
సంతోషం మొదలైన అనేక విషయాలు మనిషికీలాగా భగవంతుడికి సహజాలయ్యాయి. వురాతన 
ప్రపంచంలోని దేవుడికీ మనిషికి లాగానే కోరికలు ఉండేవి. మనిషికిలాగానే ఆకలి ఉండేది. 
అంతేకాదు మనిషికిలాగా ఆ దేవృడు తరచు సంతోషంలో మునిగితేలేవాడు. ఆరాధకులు 
తాము దుర్వ్భత్తులకు లోను కాకుండేటట్లు చూడమని భగవంతుణ్బి వేడుకునేవారు. 

ఆధునిక సమాజంలో దైవిక పితృత్వ భావన నుంచి సహజ పిత్సత్వ భావనలోని భౌతి 
కాంశ వూర్తిగా విడిపోయింది. దాని స్థానంలో భగవంతుని ప్రతిబింబంగా మూనవుడు స్పష్ట 
ఆఅయ్యాడన్ల భావన వచ్చింది; అతనిక భగవంతుని బెరసప్పుత్రుడు కాడు. భగవంతుణ్నా తండ్రిగా 
భావించే విషయానికి సంబంధించిన భావనలోని ఈ మార్పును, దాని నెలిక దృష్టికోణం నుంచి 
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చూడటం జరిగి, విశ్వానికి అధిపతైన భగవంతుని స్వభావంలో బ్రహ్మాండమైన మార్తును 
తెచ్చింది. శారీరక సంబంధమైన వ వునాదితో భగవంతుడు పరిపూర్ణంగా మంచివాడు కానీ, 

సంవూర్ణంగా శక్తీ సామర్థ్యాలు కలవాడు కానీ కాడు. సాపరహితుడైన (శుద్దాత్ముడైన) దేవు 

డుండాలని కోరుకున్న ప్రపంచం వాపరహితత్వాన్ని ఒక స్థిరమైన సిద్ధాంతంగా సాకి చెప్పలేదు. 

మనిషితోటి భగవంతుడికి శారీరక సంబంధం ఎప్పడైతే విచ్చిన మైందో, అప్పుడే అది నూటికి 

నూరుపాళ్ళు మంచిని, పరివూర్ణ శక్తి సామర్థ్యాల్ట కలిగినవాడు భగవంతుడు అనే భావన 
ఏరడటానికీి అవకాశం కలించింది. 

యి త 

జాతి సంబంధంగా ఏదైనా మార్పు జరిగినవుడు మతం నిర్వహించే వాత్రకు సంబంధిం 

చింది నాల్లవ విభేదాంశం. 

ప్రాచిన సమాజంలో జాతి సంబంధి మార్పు అనేది ఎప్పడూ మతం మార్తును అను 

సరించి మాత్రమే ఉండేది. ప్రాచీన ప్రపంచంలో (తిని మార్చుకోకుండా ఏ వ్యక్తీకి మతాన్ని 

మార్చుకోవటం సాధ్యం కాదు. ఒక తెగ మొత్తం మరో (క్రొత్త) తెగలో పూర్తిగా కలిసిపోయిన 
పడు మాత్రమే మతాన్ని మార్చుకోగలరు. రాజకీయమైన బంధాలలాగాన మతాలు కూడా తండ్రి 

నుంచి కొడుక్కి సంక్రమిస్తాయి. దానివల్ల మనిషి తన ఇష్టప్రకారం కొత్త దేవుణ్ణి ఎంచుకునే 

అవకాశం లేదు. తండై దేవుడే తనకు ఏకైక దేవుడు. అతవితో మాత్రమే * సాహ సంబంధాల్ని 

ఏర్పరచుకోవాలి. అతనికే శ్రద్దాంజలి ఘటించాలి. తన రక్త సంబంధాన్ని తెంచుకొని మరొక 

నూతనమైన పౌర, మత జీవనాలు కలిగిన తెగతో కలిసిపోయినపుడు మాత్రమే అతని జాతి 

దేవుళ్ళలో మార్పు సంభవిస్తుంది.” 

(మరో) సమాజంలో కలిసిపోవాలంటే మతం మార్పు ఎంత అనివార్యమైన కారణమో 

తెలియజేసే దృష్టాంతం పాత నిబంధన గ్రంథంలో (బైబిల్- old Testament) నోము రూత్ల 

మధ్య జరిగిన సంవాదంలో స్పష్టంగా కన్పిస్తోంది. 

“నీ సోదరి ఆమె ప్రజల దగ్గరికి ఆమె దేవతల దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళింది” అని రూత్తో 

నోవు అనెను. “నీ సోదరి ప్రజలు నా ప్రజలు. వీ దేవత నా దేనత.” అని రూత్ సమాధానమిచ్చెను. 

ప్రాచీన ప్రపంచంలో జాతిని మార్చుకోవటం అనేది మతం మార్చుకోవటంతో ముడిపడి 

వుందని. దీనివల్ల స్పష్టమవుతోంది. సంఘంలో కలవటం అంటే మతపరమైన కలయికే. 
బె రా 

ఆధునిక సమాజంలో సహజపితృత్వ భావన యొక్క భౌతిక పునాది నుంచి దైవిక 
పిత్సత్త భావన వూర్తిగా దూరమయింది. 

ఆధునిక సమాజంలోని వ్యక్తీ వేరే సమాజంలో కలియాలంటె తన మతాన్ని వదిలి పెట్టన 



18 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు- ప్రసంగాలు 

gf వవకం లేడు. ఆలాగే ఆ పమాజ మచాని స్వీకరించవలసిన అవసరం కూడా లేదు. ఆధునిక 

వడానంి అనేది దీవికి వరన ఉదాహరణ. దీనిలో ఒక దేశానికి 

- సౌరపత్యాన్ని వదులుకొని మరో కొత్త దేశ సారనత్యాన్ని పొందు 
Ca ణి ఈబా గ వ్ పౌరవర్యాన్చి పొందేటప్పడు తన మతం కూడా మార్చుకోవాల్సిన 

రేడు పొాంఘికంగా మరో తెగలో ఏకీకరణం చెందటం అనే “పౌరసత్వ ప్రదానం” 

- 
క్ు మ ఆమ అరే es 

చౌండిన పౌరుడు ఆ దేశ 

అవపరదం రదు. ఇ 

(కేశీయకరణం)లో మతవరమైన ఏకీకరణ జరగవలసిన అవసరం లేదు. 

హపారావవ వదూజం మంచి ఆధునక పమాజాన్ని వేరు చేసే అంశాలలో ఆధునిక 

మానవ ప్రమేయం మాతమే కలది అని చెపటం సమంజసం కాదు. వివిధ 
శ 

చూజం ఆనటం సబబు. ik fT te { ల న్ గ జ [1 న 4 {ry ft గి fa £ Sra Ta (తనే 

మతంలో భాగమైన వైవతత్వ పంబంధ జ్ఞాన ఆవశ్యకత ఐదవ భేదానికి సంబంధించింది. 

పాదివ దృష్టి రీర్యా దేవుళ్ళేమిటవేది నుత సంబంధమయిన ప్రళ్డే కాదు, ఊహకు 
ఏ నియమాల ప్రకారం వర్తిస్తాడో తమ ఆరాధకులు తమ ప్రవర్తనను 

ఎలా రూవాందించుకోవాలని ఆతమ ఆశిపాడో ఆ నియామలతో ఆచరణాత్మక పరిచయం 
ఉండడం మతావికే ఆవపరమైన విషయం. 11 రాజులు అధ్యాయం 17లోని 26 చరణం 

mun నకల ఇన చ్ NW - 9 ఖు చెముతున్ష “డేవ్వవి మర్యాద” అంటే పైన చెప్పిన ప్రవర్తనే. ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ప్రవక్తలు దైవ 
ఆరెపత్యవు జ్ఞాన పూర్రాలు వియమాలమ గురించి చె ప్తేటవ్పడు మత సారాంశంగా-సమగ్రంగా 
మచమంటి “యెహోవా సురించివ జ్ఞానమూ భయము” అన్నారు. అనగా యెహోవా నిరేశించిన 

ఖ ౫ చా క తొ ఇర ఆల్ చా లే 
| 

ణ 

డా, Pan wR వడేయరలరతో ఆదరించే ఒద్దిక ఆని చెపారు. ముతకలనలన్చింటి 
క శం ల 

యి యి నురించి కలిగ ఎలాంటి సందేహోనికైనా ఫాదరీల నిబంధన (గంథం (Book of Ecclesiastes) 
Away MA క Ma టు భక పట్ల వరన దృష్టి కలిగి వుండడమే పమాధావమని గట్టగా చెబుతోంది. అంటే “భగవంతునికి రయపడటం, ఆ హిజ్ భయ | ౦, లతని ఆజ్ఞలను (హిజ్ కమాండ్ మెంట్స్) శిరసావహించడం” ఈ విషయంలో దంజజు జలొంటి చర్చలకు దిగరాదవి సాధారణ సూతం. ఈ సలహాను రచయిత సోల్మన్ ముఖతః ఆవిపీపాడు మతం స 

ముఖతః అవిపివ్తాడు. ఇదే మతంపై ప్రాచీవ దృక్తథాన్షి సూచిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు ఈ చ్రిక్షథం ఆధువిక కాలంలో ఐస్త్రతమైంది.” 
i - 

ne థా ఇ నీ 
| మతంలో విశ్వాసావికున్లు న్థావానికి పంబంధించి ఉన్న విభేదమే ఆరవ అంశం. ప్రాచీన ఎమొాజంల్ - “భరితంగా రా సదూజంల్ - చ్చి చెపాలంటే కర్మకాండలు ఆచార వ్యవహారాలే ఆ (ప్రాచిన మతాల ఎపసుం- వురాతవ కాలంలో మతం ఆచరణారుక అన్వయం కలిగిన విశ్వాస వ్యవస్ల కాదు 

జ వా on 

~ఇ . ఎంావింల ప్రతి వ్యకి లైర్యావికి ప్రతీకగా పొటించే సాంపదాయక ఆచ స 
న వ్యవవు రాము దై 03 ౩ ఆచరణలకు సంబం 
SS CD VD) కార్యకలావాలకు పరెన కారణం లేకపోతే చేసే 

an జరు లవ్ పావ్ జ న్ వ్ హూ ణం మనుషులు సముషులు కారు. కావీ ప్రారీవ కాలపు మతంలో మొట్టమొదటి సూతవూరక వ, ఆపన ఆచరణ లనే వాటివి రూపొందించ (ఆ. వాయుయిన్ నిబం రచటం జరగలేదు. దానికీ ఎరుద్దంగా ముందు 



హిందూమతం- తాత్యకత 19) 
ప. క రం యాల గతో చాత వారును. యు... న్యాక్ 

ఆచరణ, ఆమీదట సూత్రకల్లన జరిగింది. మనుమలు సాధారణంగా ప్రవర్తన నియమాలను 
లు శ. | 

ఏర్రరచుకొనే ముందే వాటిని జీవితంలో ఆచరించటం సహజం. రాజకీ సంస్థలు రాజకీయ 
సిదాంతాలకన్న ప్రాచీనమైనవి. అదే విధంగా మత సంస్థలు ముత సి 

తరమైనవి. ఈ పోలిక కేవలం అకారణమైనదేమీ కాదు. వాస్తవానికి వురారన సమాజంలో 
న | wt క urn మత రాజకీయ సంస్థల మధ్య సంబంధం సాపిక్రకమయినదే. వ్రలీ దశలోను ఆచరణకీ 

నియమానికీ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఆపాదించటం జరిగింది. ఆయితే వియమం మొదట 
స్థిరీకరణ పొందినప్పటి నుంచీ, అది తర్వాత తరం వారికి మోర్గదర్శకం కావటం అనేది ఒక రా ఎ Se 
ప్రాచిన కధగా వ్యాఖ్యానాన్ని పొందింది. ఒకసారి స్థిరీకరణ పొందిన చూధదర్శక సూతం 

అధికారికమౌతుంది. ఇక దాని నిజా నిజాల నిరూపణకు ఎలాంటి సా్ష్య్యమూ అససధం లేదు. 
సంఘ నియమాలన్షీ మార్గదర్శక సూత్రాల మీద ఏర్పడినవే. సంఘ వ్యవస్థ విచ్చిన్నం కాకుండా 
ఉండటం చేత ఒకసారి రూపొందించిన నియనూలు చిరకాలం ప్రజలు. అనుసరించటం 
జరిగిందనటం సరైన కారణమవుతుంది. 

మతంలో వ్యక్తిగత విశ్వాసానికున్ల స్థానం ఏడవ అంకానికి సంబంధించని వ్యతాాసం. 
పురాతన సమాజంలో-- “క్రమం తప్పకుండా మనుషులు ఎక్కడయితే ఆచారాలను సొటిస్తారో 
అలాంటి సమాజంలో -వుట్టినట్టి, అప్రయత్మ్మంగా నభ్యుడయినట్టి, పోనవున వ్య వస్టిక్ళత సొంఘిక 
జీవన విధానంలో మతం ఒక భాగం. మనుషులకు సమాజం సట్టు ఎలాంటి ఆచరణలు రూస్ఫు 
దిద్దుకున్నాయో అదే విధంగా దేవునికీ అతని ఆరాధనకీ సంబంధించిన విషయాలు ఏర్పడ్డాయి. 
వీటిని గురించిన ఊహలు గానీ కారణాలు గాని వెచికేటప్పడు ఆ సోంయప్రదోయక ఆచరణలు 
అనేవి స్థిరమైన విషయాలు అనే నిచ్చితాభిపాయంతోనే మొదలు పెట్టాతే కొని వోటీని తోపిరా 
జనే ఏ ఇతర కారణాల్ని అంగీకరించకూడదు. ఆధునికులమైన మనభు సై వొటనస్నింటి కంటే 
హేతువూర్వకమైన నమ్మకానికీ, వ్యక్తిగత విశ్వాసావికీ సంబంధించినది మతం. కానీ ప్రొదీనులకు 
మాత్రం అది (మతం) వ్యక్తి సంఘ జీవితంలో ఒక భాగం. ఆది కొస నిర్ణీత బంధనాలకు 
పరిమితమయినది. దాన్ని నిరాకరించడానికి కానీ, విమర్శించడోనికి కానీ, ఆతని స్వేచ్చ లేదు. దాన్ని విధిగా అర్థం చేసుకొనవలసిన అవసరం కూడా అతనికి లేదు. మత నిబద్దత లేకపోవడం 
రాజ్యం దృష్టిలో నేరం. ఎందుకంటే, వదిత్ర సంప్రదాయం భగామైతే, సోమూాజిక సృవాదులు 
కుంగిపోతే దైవానుగ్రహం కోల్లోతారు కాబట్టి. అలాకాక అతడు ఎంత కొలపుయిటే నిరేశంచిన 
ఆచారాల్షి చక్కగా పొటిసాడో అంతకాలం అతణ్ని పదిత్రునిగా గుర్తించడం. జరుగుడుంది. అంతేకాదు, అతని హృదయంలో అసలు ఈ వుతం అనేవి ఏ విధంగా నేళ్ళూనిందో ఎవ్వరూ ప్రశ్షించరు. అది అతని హేతువును ఎలా ప్రభావితం చేసిందో అడగరు. రాజకీయ నిధులో వలెనే దానిలో ఒక భాగమయిన మతం కూడా మునిని బాహ్యా వ్రవర్తవకు సంబందించిన కొప నిర్దిష్ట నియమాల ఆచరణను సంవూర్ణంగా ఇముడ్డుకొన్నట్టిది, 

దేవునికీ-సమాజానికీ, మనిషికీ మధ్య సంబంధం; భగవర్చంపంధమైన విషయంలో సమా జానికీ, మనిషికీ మధ్య వున్న సంబంధ వ్యత్యాసమే ఎనిమిదవ అదంళం. 
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సమాజానికీ మధ్య వున్న వ్యత్యాసం గురించి ముందు చెప్తకుందాం. ఈ 

మూడు అంశాలను గుర్తించాల్సి వుంటుంది. 

పురాతన ప్రపంచపు విశ్వాసం- 

“ఫ్రైవ్రిక్ట పరిస్థితి కన్నా ఎక్కువగా దేన్నీ ఆశించకపోవటం. భౌతిక జీవితాన్ని వరంగా 

పొందడం, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్షి కాకుండా ఐహిక విషయాలు మొదలగునవి.” 

దేవుళ్ళ నుంచి ఆశించే మంచి విషయాలు-వురాతన సమాజాలు కోరేవీ-తమ దేవృళ్ళ 

నుంచి పొందాలని ఆశించేవీ- ప్రధానంగా యౌ క్రంది అంశాలు, 

“ఇబ్బడి ముబ్బడిగా తమకి పంటలు పండడం, శత్రువుల నుంచ రక్షణలో స సహాయం; 

సాధారణంగా ఎదురయ్యే కష్టాల్లో అశరీరవాణి, సోదెల సలహాలు.” 

పురాతన ప్రపంచంలో “మతం అనేది వ్యక్తిగగమయినది కాదు. తెగకీ సంబంధించిన 
విషయం. దేవత యొక్క శాశ్వతమైన, తిరుగులేని అభయహస్తం లభించేది వ్యక్తికి కాదు 

సమాజానికే.” 

తర్వాత భగవంతునికీ, మనిషికీ మధ్వ సంబందంలోని వ్యత్యాసం గురించి చూద్దాం. 

ఏ దేవతలనైతే వ్యక్తి విగ్రహారాధన (=వూజ) చేసాడో, ఆ దేవతలు ద్దీర్దదృష్టితో ఆ 

వ్యక్తి సంక్షేమం చూడాలనే నియనుం లేదు. అది అసలు వాళ్ళ పనికాదు కూడా. వ్యక్తులు 

తమ వ్యక్తిగత జీవిత విషయాలను కూడా దేవుళ్ళ ముందు వుంచడం సహజం. తమ కోర్కెలు 
తీర్హమని ప్రార్థనల ద్యారా; మొక్కుల ద్వారా ఆ దేవతల (పత్యేక దీవనలు కోరడం కూడా 

జరుగుతుంది. కాని యిది రాజు నుంచి ఒక ప్రత్యేక వరాన్ని కోరినట్టే కోరారు. లేకపోతే 

తండ్రి నుంచి కొడుకు వరాన్ని అర్జించినట్లై అర్దిస్తారు. ఈ అర్జించడంలో తాము కోరిందంతా 

సొందాలన్ష్మ లక్ష్యం వాళ్ళుకుండదు. "దేవతలు యిచ్చే యీ వరాలిన్నీ కూడా ఆ తెగ నాయకునిగా 

దేవుడు సన సముచితమైన చర్య కాక వ్యక్తిగత అభిమానంతో చేసినట్టుగానే భావించడం 
జరుగుతుంది.” 

“దేవతలు మనిషి పౌర జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు. వారు అతనికి 

లౌకిక ప్రయోజనాల్లో అతని వంతు ప్రయోజనం అతనికి కల్పిస్తారు. ఇబ్బడిముబ్బడిగా వార్షిక 

పంటలీ ల, ద్రాక్ష పంటల్చీ, జాతీయ శాంతినీ, శత్రువులపై విజయాన్నీ మొదలైన వాటినన్నింటినీ 

కలుగజేస్తారు. కానీ ప్రతి వ్యక్తీ ఆంతరంగిక అవసరానికే ఆ దేవతలు సహాయం చేస్తారన్న 

నమ్మకం లేదు. మొత్తం తెగ ప్రయోజనాలకు భిన్నంగా ఉండే ఏ విషయంలోనూ సహాయం 
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లభించదు. వారవ ఆరగటానికి అవకాశం వున్న అవసరాలూ, కోరికలూ గురించి మతం 
నెరవేధృగలిగిందీ, నెరవేర్చలేనిదీ అనే విషయాల పరిధి ఉందన్నది స్పష్టం.” 

మనషి పట్ల దేవుడు, సంఘం వీటి దృష్టి గురించి వున్న వ్యత్యాసమే తర్వాత విషయం. 

ప్రాచీన ప్రపంచంలో సంఘం వ్యక్తిగత సంక్షేమం అనే విషయాన్ని ఉసేక్షించింది. దేవుడు 

సంఘానికి మాత్రమే బద్దుడు అనడంలో సందేహం లేదు. 

“దేవృడికీ, ఆతని ఆరాధకులకూ మధ్య వున ఒప్పందం-ఆ తెగలోని- ప్రతి వ్యక్తి ఆంత 

రంగిక భద్రతా విషయాల పట్ట ఆ దేవత శ్రద్ధ వహించాలి అనే నియమానికి సంబంధించిన 

తిరుగులేని ప్రతిజ్ఞ ఏమీ కాదు.” 

“భగవంతుని నుంచి ఆశించే ప్రయోజనాలన్నీ కూడా సార్వజనీన లక్రణాన్ని కలిగి తగ 

మొత్తానికి వర్తించేవయి ఉంటాయి-ముఖ్యంగా ఫలప్రదమైన బుతువులు, పంటల అధిక దిగు 

బడి, "యుద్దాలలో విజయం మొదలయినటువంటి ప్రయోజనాలు. తెగ ఎంత కాలం అభివృద్ది 

పథంలో దింటుందో అంతకాలం ఆ తెగ దైవ కటాక్షానికి పాత్రమవుతూనే ఉంటుంది అనేది 

వాసవం.” 

అట ఇల్ల 9 (a ఒ 9 & ఇం దీనికీ విరుద్దంగా ప్రాచిన ప్రపంచం మనిషి బాధ పట్లు ప్రదర్శించిన దృష్టికీ ఉదాహరణమిది. 

“బాధలు పడేవాడు దుష్టుడు. భగవంతుని దృష్టిలో అసహ్యోనికి లోనైనవాడు. ఉత్సవ 

వినోద దినాల్లో దేవుడి ఎదుట సమావేశమయ్యే (ఆనందదాయకమైన, సంపద్వంతమైన) సమూ 

హంలో అటువంటి మనిషికీ న్దానం లేదు.” 

ఈ దృష్టి ఆధారంగా కుష్టు రోగిని, వ్యసనపరుణ్ని మతం నుంచి వెలివేశారు. సాంఘిక 

జీవిత ప్రయోజనాల పరిధి నుంచి కూడా వీరిని వెలివేయటం జరిగింది. అంతేకాదు దేవాల 

యంలోనికి వీరు పెట్టే నైవేద్యాలను తీసుకురానీయకపోవడం కూడా జరిగింది. 

వ్య వ్యక్తికీ, వ్యక్తికీ సంఘానికీ మధ్య వున్న సంఘర్షణ విషయంలో భగవంతునికేమీ 

సంబంధం లేదు. ప్రాచిన ప్రపంచంలో- 

“మానవుల కార్యకలాపాలను పరిష్కరించటంలోనే (భగవంతుడు) ఎప్పడూ నిమగ్దమై 
వుంటాడని అనుకోవటం తవ్హ నిత్య వ్యవహారాల్లో తమలో తాము నహకరించుకోవటం 

మానవుల కర్తవ్యం. అయినా "మనిషికి దేవుడు ఎల్లవడూ చేరువలోనే వుంటాడనీ, అవసరంలో 

ఆదుకుంటాడనీ, సామాజిక బుజువర్తనం క్రమాన్ని కాపాడటంలో నాత్ర వహిసాడనీ ఒక 

అనూహ్యమైన నైతికభావన మనస్సు మారుమూలల్లో ఎల్లప్తడూ వున్నప్పటికీ నైతిక శక్తి బలం 
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తామ చేసిన నేరాలు ఉబక్రేస్తూ తనను 
క డూ కూడా 

వావఎంగో ఆవశాతమయివదే.. దుష్టుడెప్త! తరమే?” 

కోవటావికి కారణం ఈ విధమైన అవిశ్చి 

ఒముయివటునంటి లేక దుషమయినటువంట విషయాలో వ్యక్తిగత జీవ 
6౬ “బార సంబం “అనేది (పాచీన 

మ గురింది తక్కూవగాను తెగ విషయం ఎక్కువగాను ఆలోచించటం అ (é 

el ur 
సద న 

ల. అలవాటు. ఒకవేళ తవ విషయంలో ఏదైనా యిబ్బంది ఎదురైనా, దాన్ని తేప్పగా 
అనం కీ దేవాదు. ఆ భగవంతుడికి 
ఏవరూ భానిండేవారు కాదు. దేవుడు జాతికంతటికీ, తెగకంతటిక దెవుడు. 
అచు 

క జై n 

న యన వత వ కు పంకేనూని గురించి తెలుసు. 
తలో. వభ్యుడయిన వర్ వ్యక్తి లాలు క్షైనూన్చి 

వ్యశిగితమైన దురద్బష్తాన్ని వురాతన ప్రపంచంలోని మనిషి భావించిన తీరు యిది. 

కేల వు 

మి న్ దేవుని ఎదుట సంతోష హృదయంతో ఉంటాడు. అంతేకాదు: 

“భావంతుని ఎదుట సంతోషించటంలో మనిషి తన రక్త సంబంధీకుల, పొరుగువారి; 

దేశముల ఆనందంలో కూడా పాలువంచుకుంటాడు. భగవంతుని ఆరాధించటం అనే పవిత్ర 

చర్య ద్వారా తెవవ్ భగవంతునిలో ఐక్యం చేసె బంధాన్హి తన కుటుంబంతోటి బంధాన్ని కూడా 

మొజుమిక్క జాతీయ వయోజనాల దృష్ట్యా వువరుద్ధరించుకుంటాడు.” 

పాదీన వవంచంలో మనిషి తనను సృష్టించిన ఆ దేవుడు తన పట్ట న్యాయ బద్దతతో 

వ్రుదదాలవ ఆశించడం జరిగింది. 

మతంలో వచ్చిన మరో రకమైన విప్లవం ఇది. 

ఈ విధంగా మత పంబంధమయివ విప్తవాలు రెండున్నాయి. ఒకటి-బాహ్యా విస్త్రవము, 

మురౌకిటి అంతరిక విప్లవము. బాహ్య విప్లవము మతాధికార పరిరక్షణ క్రైత్రానికి సంబం 

ధించినడు.. మావన  పమాజం మీద భగవంతుని ఆధిపత్యానికి సంబంధించిన ప్రణాలిక 
వషండూమై మతంలో నంభవెంచే మార్పులను గురించి ప్రస్తావించేది ఆంతరిక విప్రవము. బాహ్య 

విన్హ్లనం వావ్తవంగా మత  పంబంధమైవ విప్లవం కావే కాదు. తనది చెందని (ప్రాంతంలో 
అూడావుత్యూషై పంచరించుకొవి ప్రాదేశిక (అధికారు పరిదిని కల్పించుకున్న మతం మీద శాస్త్ర 

వజ్ఞావం. వాగించిన వన్లం ఈ బాహ్య విష్టవం. ఆంతరిక విషం మాత్రమే వాస్తవమైన 
మవ్లవాం- ఫైంచి విన్టవం, రష్యా వినం వంటి రాజకీయ విప్ట్లవాలతో దీన్ని పోల్చవచ్చు. 
ఇదా రాజ్యాంగం మార్తువి లోబరుచుకున్నట్టిది. ఈ విపవం వలన భగవంతుని ఆధిపత్య 
శవలాకాబికము మార్చుటలు వవరించటం, వువర్షిర్మించటం జరిగింది. పురాతన దెవిక ఆధిపత్య 
వలాలిక విషయంలో ఈ ఆంతరిక విప్లవం ఎంత లోతయిన, విస్తారమైన మార్పుల్ని తెచ్చిందో 

సవరణ యనిన న జూం ర్త 

Cp 
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తేలికగా గ్రహించవచ్చు. ఈ విస్లనం వల్ల భగవంతుడు చెగలోని సభ్యునిగా తన ఉనికిని 

కోలోయాడు. అప్పట్లించి అతడు నిస్తక్షపాతి అయ్యాడు. భగవంతుడు నునిషిక్ తండ్రి అనే 

భౌతికపరమైన శబ్బార్ధం కూడా నితో ఆంతరించింది. ఆతడు విశ్వానికి సృష్టికర్త అయ్యాడు. 

భగవంతుని తోటి “మనిషికున్న రక్ష సంబంధం ఎప్పుడయితే తెగిపోయిందో, అప్పటి నుంచి భగ 

వంతుడు మంచివాడన్న అభిప్రాయానికి అవకాశం ఏర్పడింది. రః విసవేం నల్ల మనిషీ 

కేవలం భగవంతుల్నో గుడ్డిగా ఆరారించే స్థాయికీ దిగిపోయి, అతని ఆజ్ఞలను తుచ. తోస్టక 

అనుసరించటమే కొని రాను చేయగలిగింది ఏమీ లేదనే స్టిచికి దిగబొరాడు. అప్పట్నించి 

మనిషి భగవంతుని ఆజ్ఞలు దృఢంగా నమ్మటమే కాక వాటినీ పరిరక్రించుకో నలసిన బాధ్యత 

గల, వాడయ్యాడు. ఈ "నిప్టవం వళ్ల భగవంతుడు. నంఘరక్షకుడుగా, సంఘ శ్రేయోభిలాషిగా 

తన టినికిని కోలోయాడు. ఆఅంచేకొదు. దైవిక వ్యవస్థకి కేంద్ర బిందువుగా తన అస్తిత్వాన్ని 

కోలోయాడు. ఈ దైనిక వ్యవస్థలో కేంద్ర బిందువులుగా నునిపషీ నంఘం తను స్థానాల్ని 

మార్చుకున్నాయి. ఇవ్హడు నునిషి వాటికి కేంద్ర స్టానంలోనికి వచ్చాడు. దైనిక ఆధినల్యానికే 

సంబంధించిన నుతవేరమైన ఆదేశెక సూత్రాలపై వోన్చిన ఈ నిప్రవాన్ని నశేషంచటం నల్ల ఒక 
ప్రధాన ప్రయోజనం నుంది. మశళచ్యాన్ని నిలువ కట్టటొనికీ అససరమైన ఆదర్శాలను 

కనుక్కోవటమే దాని ప్రయోజనం. అసహనంతో పాఠకులు ఈ ఆదర్శాలు ఎక్కడున్నాయి. 

అవేమిటి? అని మూత్రం నన్ను ప్రశ్మించనద్దు. ముందు రాబోయే. చర్చల్లో పాఠకులు 
అలాంటి ప్రత్యేకమైన ఆదర్శాలను. వేర్వేరు. సేర్షతో చూడలేకపోవచ్చు కానీ ఏదీ ఒప్పు ఏది 
తప్ప అని నిర్ణయించటానికీ అవసరమైన ఆదర్శాల చుట్టూ ఈ నుతపరముయిని విష్ణవం 

తిరుగుతుందని నిషయం గుర్తించకపోరు. ఆలా గుర్తించలేకపోతే, నేను ఈ చర్చ మొత్తంలో 

అంతర్తీనమయి వున్న విషయాన్ని వెల్లడి చేస్తాను. దైవిక " ఆధినర్యానికి సంబంధించి అంగీకరించిన 
మత సంబంధమైన ఆదర్శాల విషయంలో విభేదాలు ఆధారంగా పురాతన ఆధునిక సమాజాల 

మధ్య వున్న తేడాను గురించిన వరిశీలనతో మనం ప్రారంభిద్దాం. విప్లవానికి ఒక చివరన నుత 

సంబంధమైన ఆదర్శాలతో ప్రాచీన సమాజం ఉంది, ఆ కొస సమాజమే. రః నిష్టనానికీ రెండవ 

చివర ఆధునిక సమాజం, దాని మత సంబంధమైన ఆదర్శాలతో వుంది. ఈ లందు వ్యశ్షీ 

ఈ వాస్తవాన్ని ఒక ప్రమాణంగా రూపోందిం చదల చుకుంటే పురాతన సమాజంలో తప్తో, 

ఒప్తో నిర్ణయించటానికి-ప్రయోజనం ఆ ప్రమాణానికి గీటురాయి. ఆలాగే ఆధునిక సమాజంలో 

ఏది. తపో, ఏది ఒపో నిర్ణయించటానికి ప్రమాణం లేక గీటురాయి న్యాయం, ఆందువళల్ల 

సమాజంలోని మత సంస్థలో చచ్చిన విప్లవం చొప్తవదిగా విప్టవది కొడు. ఎందుకనంటే కేంద్ర 

బిందువు నమాజం నురచి వ్యక్తికీ మారీంది కాబట్టి. ఇది "శవలం ప్రమాణం (ఆదర్శం)లో 

వచ్చిన విప్లవం మాత్రమే. 

నేను సూచించిన ఈ ఆదర్శాలను లేక ప్రమాణాలను కొందరు సందేహిందవచ్చు. 
ఎందువల్లనంటే-వాటిని (ఆ (ప్రమాణాలను) ఏర్గరచటానికి నేను అనుసరించిన సద్ధవి కొత్తది 
కాబట్టి. 'కానీ నా మనసుకి మాత్రం మతతత్వం బుద తీర్లు ఇవ్వడానికి నేను రూపొందించిన 
ఈ “ప్రమాణాలు (లేక ఆదర్శాలు) వాస్తవనుయిననే (సరయినవే)నని అనిపిస్తోంది. ప్రజలు" 
మానవుని ప్రవర్తనలో ఏది ఒప్తో, ఏది తపో విర్ణయించగలిగిన ప్రమాణం ఒకటి 'ఏర్తరచటిమనేది 



దినటువంటిది. ప్రస్తుత నామాజిక అభిప్రాయాల (ప్రకారం వమయుమూలో ముడి స్తావావికీ చెం 

పచ వరంవకవమ పడి నిరూపివ డో ఆ ప్రమాణం ద్వితీయ న్లానానికి చెందినటువంటిది. 
శకస క న వ కనిపిసా ఏది ఒపో ఏది 
ఈ చెందడం కారణాల దిషా? మారమే ఆ ప్రమాణాలు సరెనవిగా కనిప యి. J, 

ee 5 లగ & ని క్ర నివ 
చవో న మాపిందగలికివ వె మర్మాలు ఆవి మనకు కలిగినాయి. వాటిని న్యకరించిన సమాజా నా! ఆలా ల (| ల 2 అజ ఎందగావే్రకి ఉంటాయి. సమాజమే అంరిమ లక్షంగా కలిగిన వురాతన సమాజానికి 

యె సని వటయువంటి గీటురాయి. వైరిక (ప్రవర్తనకు సామాజిక ప్రయోజనం కొంతమేరక 
నే ఆంరిమ లక్ష్యంగా కలిగిన ఆధునిక సమాజానికీ న్యాయం అనేది 

ఇకుడ కూడా నెరిక పత్త్రవర్తన వ్యక్తికి న్యాయం _ చేకూరడం 
రెండు ప్రమాణాల్లో ఏది నైతిక విలువలను 

J లో వివాదం ఉంది. అయితే ఇవి అసలు ప్రమాణాలే కావనే 
కో ఆ అస్య ఇంట ప అలుల 
ఢా పక 

తవైవ అభిసాయ వేదం క్రందని మాతం వేను అనుకోను. ఈ నియమాలే గనక సర్యశ్రే 
a షె 

ష్టుమైనటువంటివి ఆవి గనక ఆనుకొకపోయేటటయితే-నా సమాధానం ఇది. మత తాత్వికత ధ్ 

డావికే ఆది (ఆ ప్రమాణం) తవకుండా దెవ సంబంధి కావాలి. అంతేకాదు జ 
ఇవ (= అది భూమికే బంపందించింవి కూడా కావాలి. ఏది ఏమయినా హిందూ మత తాట్వకతను పరీశిం దఈ వికీ వేము వరి ౨౦చ-అనువర్తింపచే పే- ప్రమాణాలు మూత్రం ఇవే! 

సీవాలన్నీ 
క 

ద 

జ FE 

ఇదంతా పెడ డొంకతిరుగుడు వ్యవహారం. కానీ ప్రధాన (పళ్ళను గురించిన విచారణలో సాదన కువ ఈ విషయమంతా అవపర- వదే. ఏది ఏమయినపటికీ, ఒక విషయాన్ది గురిం జ 
అ 

చివ విచారణ ప్రారంభమయయివవుడు. వరి వ్వుక్షికీ ఎదురయ్యే తొలి కషం యిదే, హిందువు 
4 ॥ 

(4 దు 
వ 

ఆఎవాడు ఎవడూ కూడా ర విధమైన విచారణను ఎదుర్కోటానికి సిదంగా లేడు. అతడు 
ల | 

ఫ 
సొధారశాంగా మతం ఏమాతం పొముఖం లేవిదే ఆన మొదట వాదిసాద్దు. చేళ౫- 

త్రం '( 
డు. లెకపో అన్ది 

చుతాలు మంచివే ఆనే తులవాత్మక మఠ పరిశీలనం ముద్రను వేసుకొని దాని నీడను ఆశ్రయం 
పొండడావ వయ్మ్యావాదు. ఈ రెండు అభిప్రాయాలు కూడా తప్పడు అభిపాయాలే! ఎమాత్రం 

చ పమురఎయాలు జాను 
oo 

న లా న వాప్తవమే. కాని మతం, భారతదేశవరిత్ర అనే వడుగును 
ధా WE ep ఏ 5 
“అక మూత్రము కాదు. హిందువు మనస్సును తీర్చి దిద్దిన పడుగూ పేకా-రెండూ వరిక్షణం పయంత్రించిన నాధవం అది. జీవిత కాలంలో వ్యక్తి ఎలా 
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అవలబించాలో, ఏ స్త్రీని పెండ్డాడాలో bro చెప్పంది. లంశేకాదు అడి అతను ఎవరిలో 

కలిసి భుజించాలో, ఎలాంటి ఆహారాన్ని తినాలో ఏ భూరగాయలు వండుకుతినాలో, ఏని 

తినకూడదో అధికారికంగా (శాసనరూనంలో) చెప్పింది. దైనందిన జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో, 

ఎన్నిసార్లు భుజించాలో, రోజులో ఎన్షిసార్డు ప్రార్థన చేయాలో కూడా నిర్దేశించింది. హిందువు 

జీవితంలో మతంచేత ఆజ్ఞాపించబడని లేక మతప్రమేయంలేని ఏ కార్యకలాసమూ లేదు. 

ఇది ఒక నిష్టాక్షికమైన నిషయముని భావించి విద్యావంతులయిన హిందువు సైతం వొటివట్ల 

ఆసక్తిని ప్రదర్శించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. 

అదలావుంచితే మతం ఒక సొంఘికకశక్లీ, నేవింతకుముందే సూచిందినట్టుగా దైనిక 

ఆధిపత్య ప్రణాళికకు మూలంగా ముతం విలబదుతుంది. ఆ వ్రణాళిక సమౌాజం అనువదిల 

చటానికి తగిన ఆదర్శంగా మారింది. నిర్మితమైనదన్హ అర్ధంలో ఆదర్శం నేడు తన ఉనికీని 
కోల్లోయిందని అనవచ్చు. అది వునికీలో లేనప్పటికీ, ఆది వాస్తవమే. ఆదర్శంగా దానికి వూర్తి 

శక్తి వున్నది. ప్రతి ఆదర్శంలోనూ ఆ శక్తి అంతర్లీనంగా కనిపిస్తుంది. మత ప్రాధాన్యాని 

నిరాకరించే వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని మర్చిపోవడమే కాదు. మత ఆదర్శం నెనుక దానిలో కలి 
పిపోయి, వవిచేసే శక్తిసామర్య్యాలన్నీ, జనామోదాన్ని గుర్తించటంలో కూడా విఫలురవుతున్నారు. 
ఇలా జరగడానికి వాన్తవానిక్ ఆదర్శానికీ మధ్య వున్న తేడాని గుర్తించటంలో పొరపాటు 

పడటమే. ఆ ఆదర్శమనేది మతవరమయినదా లేక ముతరహితనుయినదా ఆనే విషయం వాళ్ళు 
పరిగణించడంలేదు. కానీ ఈ రెండు ఆదర్శాల ప్రనూణాన్ని వాని సోసేక్షక శక్తికీ సంబంధించిన 
మరో పరీక్ష ద్వారా నిరూసించవచ్చు. నువిషి ఆచరణార్మక సహజ ప్రవృత్తుల మీద ఆధిపత్యం 

నెరపే విషయాన్ని గుర్తించటమే ఆ వరీక్ష ఈ ఆదర్శం అనేది ఆత్యంత పొరిననుయిన దానికీ 

సంబంధించినది. కాని మనిషి ఆచరణాత్మక నవాజ ప్రవృత్తులు తక్షణ వర్తమానానికి సంబం 
ధించినవి. ఈ విధంగా ఈ రెండింటినీ, ఆనగా మనిషి ఆచరణాత్మక పహజూరాొల్ని, సుదూర 
ఆదర్శాలకు ఎదురుగా నిలబెట్టినప్పడు ఈ రెండింటినుధ్యా భేదం గ్రహించటంలో పొరపాటుపడే 
అవకాశం లేదు. ఒకదానినొకటి వ్యతిరేశిస్తున్నా, నువిషి ఆచరణాత్మకనుయిన సహసాజాతాలు 

నిర్దేశిత మత సంబంధమయిన ఆదర్శాలకు లొంగి ప్రవర్తిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో ముతర 
హిత ఆదర్శాలతో విభేదిస్తున్న మనిషి సవాబాత ఆదర్శాలు వాటికిలొంగి ప్రవర్తించకపోవటం 
కనిపిస్తుంది. దానికర్ణం ఏమిటంటే- మానవజాతి మీద ఐహిక ప్రయోజనాలతో సంబంధం 
లేకుండా మత ఆదర్శాలు వట్టుని కలిగివున్నాయనే. సెక్యులర్ ఆదర్శాల విషయంలో ఇలా 
చెప్పలేం. భౌతిక ప్రయోజనాలు కలిగించే శక్తి మీదనే దాని సామర్ధ్యం ఆధారపడి వుంటుంది. 
మానవజాతి మీద ఈ రెండు ఆదర్శాల శక్తీ సామర్థ్యాలముధ్య వున్న తేడాను యిది స్పష్టం 
చేస్తోంది. నుత ఆదర్శం మీద ఎంతకొలమయితే ప్రభానం చూపించే నమ్మకం వృంటుందో 
అంతకాలమూ అది పనిచేస్తూనే వుంటుంది. మఠాన్ని విస్మరించడం ఆంటే నిద్యుత్ తంత్రిని 
అలక్ష్యం చేయడమే. (To ignore religion ls to ignore a live ₹1ల) 

అన్ని మతాలూ సత్యమైనదే, మంచివే ఆనుకోనడం పొరపాటు విశ్వాసాన్ని కలిగి 
వుండడమే. తులనాత్మక ముత అధ్యయనం అనేదానివల్ల ర; విశ్యాసం ఏర్పడిందని చెప్పడానికీ 
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విచారిస్తున్నాను. మానవజాతికి ఈ తులనాత్మక పరిశీలనం చేసిన ఒక మహోపకారం ఒకటి 

ఉంది. ఇది తాను చెప్పేదే వాస్తవానికి మంచి అని చెప్పే వ్యక్త (revealed) మతాల హక్కుని, 

అణచివేతను బద్దలుకొట్టింది. కేవలం అకారణమైన వూర్వాభి ప్రాయాలమీద నలబడినటువం 

టివైన వాస్తవ, కృత్రిమ మతాల మధ్యవున్న అస్థిరమైన భేదాన్ని ఈ తులనాత్మక మతం 

నిరాకరించడం ఒక మంచి విషయమైతే, మతాన్ని గురించి కొన్ని తప్పడు అభిప్రాయాల్ని 

ఏర్పరచడం మాత్రం శోచనీయమైన విషయం. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా అన్ని మతాలు 

సమానంగా మంచివే, వాటిమధ్య భేదం పాటించవలసిన అవసరం లేదనేది అవి వ్యక్తం చేసిన 

అభిప్రాయాలలో అత్యంత భయంకరమైనటువంటి అభిప్రాయం. దినికంటే పెద్దతప్ప మరొకటి 

లేదు. అన్ని సామాజిక ప్రభావాల్లాగే వ్యవస్థల్లాగే మతం ఒక సంస్థ. లేక (పభావితాంశం. 

అది తన గుపిట్లోని సమాజానికి మంచీ "చేయవచ్చు, లేక అపకారం కలుగచేయవచ్చు. 

ప్రాఫస సర్ టీలే పర్కా న్షట్లు!2 మతం- “మానవజాతి చరిత్రలో అత్యంత బలమైన చాలకశక్తి 

కలది. అది జాతులను ఏర్పరచింది. ఛిన్నాభిన్నం చేసింది. సామాజ్యాలు ఏకం చేసింది. 

విడగొట్టింది. ఆత్యంత క్రూరమైన ఆటవిక పనులు చేయించింది. ఆచారాల పిచ్చిని కలుగజే 

సింది. “ ప్రశంసనీయమైన శౌర్యపరాక్రమ చర్యలకు స్పందననిచ్చింది. వైరాగ్యాన్ని, ప్రార్థనాతత్వాన్ని 

కలిగించింది. పైశాచికమైన యుద్ధాలకు మూలమయింది. విష్ణవాలకూ, వినాశసాన్కీ హేతువ 

యింది. జాతులకు స్వేచ్చ, సంతోషం, శాంతి యిస్తూనే- "మరోవైపు క్రూర ప్రభుత్వాలకు 
మద్దతును ఇచ్చింది. ఒక్కో పర్యాయం సంకెళ్ళను తెగగొట్టింది. మరోసారి కొత్తవయిన, 
మేధోవంతమయిన నాగరికతల అస్తిత్యానికీ, వ్యాప్తికీ హేతువయింది. మరొకసారి కళలు, 

శాస్త్రజ్ఞానం, అభ్యుదయానికి అడ్డుకట్టయింది.” 

మతంమూలంగా ఏర్పడిన ఇటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన వైరుధ్యాల వెనుకవున్న శక్తీని చూసి 

కూడా, దాని నిర్మాణాన్ని పరిశీలించకుండానే, చాలామంచిదనీ, ఉత్తమ ఆదర్శాలు కలిగినటు 

వంటిదనీ అంటున్నారు. దైవిక ఆధిపత్య ప్రణాళిక కలిగివున్నటువంటి ఏమతాన్ని తీసుకున్నా, 

అది కలిగివున్న సామాజిక ఆదర్శం మీదే ఏ విషయమైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. తులనాత్మక 
మతపరిశీలనా శాస్త్రం స్వీకరించనటువంటి ప్రళ్ష ఇది. తులనాత్మక మతం ఎక్కడయితే 

అంతమవుతుందో, అక్కడ ఆరంభమయ్యే విషయం ఇది. మతాలు ఎన్నో వున్నా అవన్నీ 

మంచివేనంటూ హిందువు తప్పించుకుంటున్నాడు. కానీ అది వాస్తవం కాదు. హిందువుల్లో 

చాలామంది హిందూమతతాత్వికతకు సంబంధించిన యిలాంటి విచారణను భూస్థాపితం 

చేయడానికి చూస్తున్నారు. ఏమయినప్పటికీ దాన్నుంచి తప్పించుకోలేరు, వారు దాన్ని ఎదుర్కొని 

తీరవలసిందే! 

II 

ఇక ఇప్పడు నిషయానికొద్గాం. హిందూ మతతాత్వికతను నిర్ణయించడానికి ఇటు 

న్యాయసంబంధమైన పరీక్షను, అటు ప్రయోజన సంబంధమైన పరీక్షను రెండింటినీ కూడా 
అనువర్తింపచేయదలచుకున్నాను. మొదట న్యాయసంబంధమైన పరీక్షను అనువర్తిస్తాను. అది 
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చేయడానికి ముందు, అసలు న్యాయసంబంధ సూత్రమంటే నేను ఏమనుకుంటున్నానో దాన్ని 

వివరిస్తాను. ప్రొఫెసర్ బేర్గాన్ 15 కంటే ఎవరూ దీనిని చక్కగా" వ్యాఖ్యానించలేదు. అతని 

వ్యాఖ్యానం ప్రకారం- న్యాయసంబంధమైన సూత్రమంటే-నైతిక వ్యవస్థకు మూఖమయిన ఇతర 

అన్ని సూత్రాల సంక్షేపరూపమైన సూత్రం. ధర్మం ఎప్పడూ సమానత్వభావనని, “నష్టపరిహార” 

పరిమాణాన్ని కాపాడుతుంది. న్యాయం సమానత్వాన్ని సూచిస్తుంది. సమానత్వానికున్న విలువను 

బట్ట చూస్తే- అది నియమాలు, నిబంధనలు, హక్కులు, అధికారాలు వీటికి సంబంధించినది. 

మానవులందరూ సమానులే అనేది సాధారణ సారాంశం. ఆ సారాంశం అందరికీ ఒకేరకమైన 

ప్రాథమిక హక్కులను, సమానమైన స్వేచ్చను-అధికారాన్ని 'కల్పిస్తోంది. 

సంగ్రహంగా న్యాయమనేది స్వేచ్చ, సమానత్వం, సౌభాత్రాలకున్న మారుపేరు. ఈ 

అర్హంలోనే నేను న్యాయమనే 14 పదాన్ని హిందూమతాన్ని విమర్శించటానికి గీటురాయిగా 

ఈ విలువల్లో దేన్ని హిందూమతం గుర్తించింది? వరుసగా ఒక ప్రశ్న తరువాత మరొ 

ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం 

1 హిందూమతం సమానత్వాన్ని గుర్తించిందా? 

ఈ ప్రశ్ష ఎవరికైనా తక్షణమే కులవ్యస్థని గుర్తుకుతెస్తుంది. కులవ్యవస్థలో గుర్తించదగిన 

అంశం ఒకటి ఏమిటంటే- ఒకే సమతలంమీద భిన్షకులాలు (అడ్డంగా) సమాంతరస్థితిలో 

ఒకదాని పక్కన మరొకటి వున్నవి కావు. మరి సమతలంమీద నిలువుగా ఒకదానిమీద మరొకటి 

వున్నటువంటివి. కులసృష్టెకీ మనువు బాధ్యుడు కాకపోవచ్చు. మనువు వర్ష పవిత్రత గురించి 

బోధించాడు. వర్గమే కులానికి మూలమని ఇంతకుముందే నేను నిరూపించాను. కులవ్యవస్థకు 

కారకుడు లేకపోయినా, మనువు ఆ (కులశబ్ద) అర్ధంలో మూలపురుషుడే! కులవ్యవస్థకు 

సంబంధించి మనువు తప్ప ఉన్నా లేకున్నా కులాల మధ్య అంతస్తుల్ని ఏరాటుచేసె వర్గాల్ని 

కల్పించే సిద్ధాంతాల్ని వ్యాప్తిలోకి తీసుకురావటానికి మాత్రం కారకుడనడంలో సందేహం లేదు. 

మనువు ప్రణాళికలో బ్రాహ్మణుడు పై తరగతికి చెందినవాడు. అతని దిగువవాడు 

క్షత్రియుడు. అతని తరువాతవాడు వైశ్యుడు. అతని క్రీందివాడు శూద్రుడు. సీరందరికంటే 

అడుగు తరగతికి చెందుతాడు అతిశూద్రుడు (అస్త జ్యుడు). ఈ తరగతి విభజన, పద్దతి 

అసమానతా సిద్దాంతాన్ని ప్రతిపాదించే మరో సూక్ష్మమార్గం. కాబట్టి హిందూమతం సమాన 

త్వాన్ని గుర్తించలేదని చెప్పటం వాస్తవం అవుతుంది. రాజాస్థానాలలో జరిగే ఉత్సవాల్లో పాల్గొనే 

వ్యక్తుల స్థానాలు నిర్ణయించటానికీ చేసిన అధికార సూత్రం వంటిది ఇది ఏమాత్రం కాదు. 

మరి అన్ని ప్రదేశాల్లో, అన్ని కాలాల్లో, సమస్త ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా శాశ్వతంగా ఆయా 

తరగతుల మధ్య ఒక నిర్గీతమైన సాంఘిక సంబంధం కొనసాగటానికి చేసిన ఏర్తాటు మాత్రమే. 
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జీవితంలో ప్రతిసన్నివేశంలో మనువు జీవిత ప్రధానశక్తులమధ్య ప్రవేశపెట్టిన ఈ అసమానతను 

ప్రదర్శించటానికి చాలా సమయం అవసరం. కానీ బానిసత్వం, వివాహం, న్యాయసూత్రాల 

నియమం మొదలైన కొన్నింటిని మాత్రమే గ్రహించి, నేను ఈ అసమానతను మనువు ఏవిధంగా 

కల్పించాడో ఉదాహరణ పూర్వకంగా వివరిస్తాను. 

మనువు బానిసత్వాన్ని విధించాడు. 15 కానీ దాన్షతడు కేవలం శూద్రులకే పరిమితం 

చేశాడు. అగ్రవర్దాలు మూడింటికి-శూద్రుల్షి మాత్రమే బానిసలుగా రూపొందించాడు. కానీ 

ఆనాడు ఆగ్రవర్ణాలవారు శూద్రులకు బానిసలు కారు. 

మనువు- ప్రబోధించిన ధర్మశాస్త్ర సూత్రాలకు. విరుద్ధంగా శూద్రులే కాకుండా, ఇతర 

మూడు వర్గాల వారు కూడా బానిసలుగా (సమాజ) ఆచరణలో ఉన్నట్టు స్పష్టమైన ఆధారాలు 

వున్నాయి. ఈ పద్దతి ఉన్నదని గుర్తించిన (మనువుకు తర్వాత కాలం వాడైన) నారదుడు ఒక 
కొత్త శాసన సూత్రాన్ని చేశాడు. 16 నారదుడుచేసిన ఆ కొత్త సూత్రం ఈ క్రిందిది. 

“ఎక్కడైతే ఒక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి తన ప్రత్యేక విధుల్ని ఉలంఘీసాడో, అక్కడ 
(- =n రా గా అనాటి 

తవ చతుర్వర్గాలకు సంబంధించిన బానిసత్వం విటోవు పద్ధతిలో ఆజ్ఞాపించడం జరగలేదు. ఆ 
Pe) 

ఉద్దేశ్యంలో బానిసత్వం భార్య పరిస్థితితో పోలిక కలిగినటువంటిది” (5-39) 

బానిసత్వాన్ని విధించడం దుష్టమైనదే! కానీ బానిసత్వం సూత్రాన్ని దానంతట దాన్ని 
స్వేచ్చగా విడిచి పెట్టి ఉంటే, తప్పకుండా దాని మూలంగా కనీసం ఒక్క ప్రయోజనకరమైన 
ఫలితమైనా ఉండేది. దానికి చదును చేసే శక్తి ఉంది. వర్ణవ్యవస్థ తాలూకు పునాది నాశనమయి 
ఉండేది. దానివల్ల బ్రాహ్మణుడు అస్పృశ్యునికి బానిస అయి ఉండేవాడు. అస్పృశ్యుడు బ్రాహ్మ 
ణునికీ యజమాని కాగలిగేవాడు. వర్భంధరహిత బానిసత్వం సమానసూత్రంగా కన్తస్తుండగా, 

దాన్ని రూవుమాపటానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. కాబట్టి బానిసత్వాన్ని గుర్తించడంలో 
మనువు ఆతని అనుయాయులు వర్ణ విధానానికి వ్యతిరేకంగా, విలోమపద్ధతిలో మాత్రం బాని 
సత్త్వం ఉండకూడదని స్పష్టంగా నిర్దేశించారు. అంటే ఒక బ్రాహ్మణునికి మరో బ్రాహ్మణుడు 

బానిస కావచ్చు. కానీ ఆతను మరొక వర్గానికి అంటే క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర లేక అతిశూద్ర 
వర్ణాలకుచెందిన వారికీ బానిప కారాదు. పైపెచ్చు బ్రాహ్మణుడు మాత్రం మిగిలిన నాలుగు 
వర్ణాల వారిని బానిసలుగా చేసుకోవచ్చు. క్షత్రియునికి క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు, 
అతిశూద్రుడు వీరిలో ఎవరైనా బావిప కావచ్చు. కానీ బ్రాహ్మణుడు మాత్రం బానిస కాడు.. 
వైశ్యునికీ వైశ్యుడు శూద్రుడు, అతిశూద్రులు బానిసలు కావచ్చు కానీ బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు 
బానిసలు కాదు. శూద్రుడు శూద్రుడ్ని, అతిశూద్రుద్ది మాత్రమే బానిసలు చేసుకోవచ్చు. 'అతి 
శూద్రుడు అతిశూద్రుడ్ని బావిసలు చేసుకోవచ్చు. కానీ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు 
అతనికి బానిసలు కారు. 
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ఇక వివాహ విషయంలో మనువు అభిప్రాయాలు చూద్దాం. వివిధ వర్ణాల మధ్య జరిగే 

వర్ణాంతర వివాహం విషయంలో ఆతడు విధించిన నియమాలు రఈ్రింద పేర్కాంటున్నాను. 

మనువు ఈవిధంగా చెపాడు: 

“ద్విజులు (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులు) ముందుగా తమ వర్గానికి చెందిన స్త్రీని 

మాత్రమే వివాహం చేసుకోవాలి. కానీ కామం (కోరికుతో లిరిగి ఇంకొక వివాహం చేసు 

కోవాలంటే అనులోమక్రమంలో ఇతర స్త్రీలను కూడా మీద చె చెప్పబోయే క్రమంలో వివాహం 

చేసుకోవచ్చు” (3-12) 

“శూద్ర స్త్రీ ఒక్కతయే శూద్రునకు భార్య. ఆమె, వైశ్యస్తే ఇద్దరు ప్రష్యునకు భార్యలు. 

వారిద్దరు, క్షత్రియ స్తీ స్తీ క్షత్రియునకు భార్యలు. వారుముగ్గురు, బ్రాహ్మణ స్తీ బ్రాహ్మణునకు 

భార్యలు కావచ్చు” (3-13) 

మనువు వర్గాంతర వివాహాన్ని వ్యతిరేకించకపోలేదు. ప్రతివర్షంవాళ్ళు, తమ వర్గంలోని 

వాళ్ళను మాత్రమే వివాహం చేసుకోవాలనేది అతను విధించిన నియమం. కానీ వర్ణాంతర 

వివాహాన్ని తాను చెప్పిన పద్దతిలో తప్ప, మరోరకంగా అంగీకరించడు. కానీ ఇక్కడ “టాడా 

అతడు వర్ణాల మధ్య “ప్రతిపాదించిన 'అసమానతా సూత్రానికి హాని కలుగకుండా మాత్రమే 

అంగీకరించాడు. బానిసత్వంలాగానే వర్ణాంతర వివాహాన్ని కూడా అనులోమ క్రమంలోనే కాని 

విలోమ క్రమపద్దతిలో అంగీకరించలేదు. బ్రాహ్మణుడు వర్ణాంతర వివాహం చేసుకునేటప్షడు, 

తనకంటే క్రింది తరగతిలోని ఏ స్త్రీని అయినా వివాహం చేసుకోవచ్చు. క్షత్రియుడు తనకంటే 

క్రీందవైన వైశ్య, శూద్ర వర్గాలకు చెందిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకోటానికి స్వెచ్చ వుంది. 

అంతేకాని తనకంటే ఉన్నత వర్షమైన బ్రాహ్మణస్తీని మాత్రం చేసుకోరాదు. వైశ్యుడు తనకంటే 
తక్కువైన శూద్రస్త్రీని వివాహం చేసుకోవచ్చు. కాని తనకంటే పైవర్ణం వారైన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ 
స్త్రీలను వివాహం చేసుకోకూడదు. 

ఈ భేదభావం ఎందుకు? దీనికి ఒక్కటే సమాధానం. మనువుకు తన ప్రధాన లక్ష్యమైన 

ఆసమానతా సూత్రాన్ని రక్రించుకోవాలనే తాపత్రయం తప్ప వేరొకటి కాదు. 
అం 

ఇక న్యాయశాస్త్ర నియమాన్ని తీసుకుందాం. న్యాయశాస్త్ర నియమం అంటే-చట్టం 

దృష్ట్యా సమానమనేది సులభంగా అర్థమయ్యే నిషయం. ఈ విషయాన్ని గురించి మనువు 

ఏంచెప్తాడో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి . కలిగ నటువంటివారికోసం, అతని సూత్రాలలోని విషయాన్ని 

తేలిగ్గా. అర్హమయ్యేందుకు వీలుగా వివిధ శీర్షికల క్రంద అమర్చి ఈ దిగువన పొందుపరుస్తున్నాను. 

నాక్షుల గురించి: మనువు ప్రకారం వారు ఈ క్రింది విధంగా ప్రమాణం చేయాలి. 
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“దేవ, బ్రాహ్మణుల విగ్రహాల సమక్షంలో ఉత్తర దిక్కుగా అయినా, తూర్తుదిక్కుగా 

అయినా నిలబడి బ్రాహ్మణుడు మొదలైన సాక్షులను, తానును శుచులైన్యాయాధివతి ఉద 

యంపూట సత్యాన్ని చెప్పమని అడగాలి” (8-87) 

వ క్ వ ( పమని” కః (అః డితే “కేవలం (చెప్పు అనే వదంతో బ్రాహ్మణుడ్డి, “నిజాన్ని చెప్పమని” క్షత్రియుడి, అబద్ధమా | 

గోవుల్ని, ధాన్యాన్ని, బంగారాన్ని దొంగిలించినవుడు కలిగే పాపంలాంటి పాపం కలుగుతుందని 

వైశ్యుడ్డి, “అబద్దమాడితే సకల పాపాలు నీకు కలుగుతాయని” శూద్రుడికీ చెప్పి- సాక్ష్యం 
చెపమనాలి” (8-88) 

ఇ 

“(అబద్దం చెబితే) సత్యం (ఫలం) నశిస్తుందని బాహ్మణునిచేత, వాహనాలు, ఆయు 
ధాలు నశిన్తాయని క్షత్రియునిచేత, గోవులు, ధాన్యం, బంగారం పోతాయని వైశ్యునిచేవ, 
సకలవావాలు కలుగుతాయని శూద్రుని చేతను- వారి వారి శిరన్సులపై తాకి వేరు వేరుగా 
ప్రమాణం చేయించాలి” (8-113) 

మనువు అబద్దపు సాక్ష్యాలు ఇచ్చేవారిని గురించి కూడా చెప్తాడు. అతని ఉద్దేశ్యం 
ప్రకారం అబద్ధపు సాక్ష్యం చెపడం నేరం. దాన్ని ఇలా చెబుతాడు. 

ఉం) 

“సత్యరూపమైన ధర్మం నశించకుండా ఉండటానికీ, అసత్యరూవమైన అధర్మాన్ని వారిం 
చడానికీీ కూట (అబద్ద) సాక్ష్యం విషయమై వూర్వులైన మునులచేత నిర్గీతములైనవి ఈ 
శికలు” (8=122) 
ae 

“అలాంటి అబద్దం సాక్ష్యం చెబితే క్షత్రియుడు మొదలైన మూడు వర్గాల వారికి 
మొదట తగిన శిక్ష విధించి, ఆపైన దేశబహిష్కారం చేయాలి. బాహ్మణులనైతే శిక్షలేకుండా 
దేశం నుంచి బయటకు సాగనంపాలి” (8-123) 

కానీ మనువు ఈ విషయంలోనూ ఒక మినహాయింవును కలించాడు. 
ర 

“అనేకమంది భార్యలు కలవాడు ఏమీద మాత్రమే ప్రేమ నుమా అని. ఒక స్తీ 
విషయంలో అన్నా! వివాహ సమయంలో *'మరియొకతెనెవరినీ వివాహమాడను అని అనా, 
గోవులకు ఆహారం సంపాదించే విషయంలోను, అగ్జిహోత్రం కార్యం విషయంలోనూ, ప్రాణా 
పాయ పాపాన్ని తప్పించే విషయంలోనూ బాహ్మణుడు ఎలాంటి శపథం (ఒట్టు పెట్టుకున్నా) 
చేసినా తప్పలేదు” (8-112) 

అతిముఖ్యమైన శిక్షార్ణనేరం (క్రిమినల్ అఫెన్స్) చేసిన ఆయా వ్యక్తుల కార్యకలాపాల 
విషయానికి సంబంధించి మనువుచేసిన అధికార శాసనాన్ని ఉదాహరణ వూర్వకంగా ప్రస్తావిస్తాను. 
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పరువు నష్టం విషయమైన నేరానికి సంబంధించి మనువు చెప్పినదాన్ని చూద్దాం. 
అ ణు 

“బాహ్మణుని నీవు దొంగవని తూలనాడిన క్షత్రియుడికి నూరుపణాలు శిక్షగా విధించాలి. 
ఈపనే చేస్తే వైశ్యునికి నూటయాభైగావి, రెండు వందలుగాని పణాలు జరిమానాగా విధించాలి. 
అదే శూద్రుడైైతే వధించడానికి అతడు అరుడు” (8-267) 

బా 

“కత్రియుడ్ది పైనచెప్పినట్టు ఆక్రేపించిన బాహ్మణునికి యాఖై పణాలు దండనగా విధిం 
చాలి, వెశ్యుని ఆక్రేపిస్తే ఇరవై అయిదు పణాలు, శూద్రున ఆక్షేపిస్తే పన్నెండు పణాలు దండనగా 
విధించాలి” (8-268) 

అవమానించే నేరాన్ని తీసుకుందాం. దీన్నిగురించి మనువు ఇలా చెపాడు. 

“శూద్రుడు బ్రహ్మ అధమ స్దానం నుంచి పుట్టిన ఏకజన్ముడు, అధముడు కాబట్టి- 
బ్రాహ్మణుని 'పాపవు తిట్టు తిడితే అతని నాలుకను కోయించాలి (8-270) 

“బాహ్మణులను “కరీ! దేవదత్తుడా!', “బాహ్మణాధముడా! అని అహంకారంతో పేరు, 

జాతి ఎత్తి ఎవడైతే (శూద్రుడు) తిడతాడో వాడి నోటిలో ఎర్రగా కాల్చిన పది అంగుళాల 
పైబడిన ఇనుప శీలను దెగగొట్టించాలి” (8-271) 

“ఏదోవిధంగా ధర్మస్వరూపాన్ని కొద్దిగా తెలుసుకున్న శూద్రుడు- బ్రాహ్మణునికి గనుక 

ధర్మాన్ని ఉపదేశిస్తా- వాడి నోటిలోను, చెవులలోను మరిగించిన చమురును రాజు పోయించాలి” 
(8-272) - 

తిట్టిన నేరాన్ని తీసుకుందాం. దానిని గూర్చి మనువు ఈ విధంగా చెప్తాడు. 

“బాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు మధ్య తిట్టుకోవడం సంభవిస్తే దండశాప్త్రం తెలిపిన 
రాజు బ్రాహ్మణునకు దయతోకూడిన అతి తక్కువ జరిమానాను, క్షత్రియునికీ శిక్రలలో మధ్యస్థ 

మైన శిక్షను విధించాలి” (8-276) 

“వెశ్యుడు, శూద్రుడు పరస్పరం తిట్టుకుంటే- బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకులాగానే శూద్రుని 
తిట్టిన వైశ్యునకు తొలి (రకం) తప్పకు విధించే శిక్షను, వైశ్యుని తిట్టిన శూద్రునకు (మలిరకం) 

ప) ర 

తప్తక్తు విధించేశిక్షను ఆవులు పరచాలి” (అంటే దీనికి ముందు బ్రాహ్మణుల్ని (బూతులు) 

తిటిన శూద్రునకు నాలుక కోయడం నిక్షగా చెపడం జరిగిందన్నమాట) (8-277) 
రం ద 

కొట్టిన నేరాన్ని ఆచరించిన వారిని గురించి మనువు చెప్పిన శిక్షలివి: 
ళు 
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“శూదుడు ఏ శరీర భాగంతో అయితే బ్రాహ్మణుడి కొడతాడో రాజు శూద్రుని ఆ 

అవయవాన్ని ఖండింపచేయాలి లేదా, కొట్టిన గాయానికి తగిన నిష్పత్తిలో కత్తిరించాలి అని 
ధర్మశాసనం” (8-279) 

“చెయ్యెత్తిగానీ, కర్రతోగానీ కొడితే చేతిని నరకడం, కాలెత్తి తంతే పాదాన్ని ఖండించడం 

శిక్షగా శూద్రుడికి విధించాలి” (8-280) 
ఫి 

అహంకారాన్ని ప్రదర్శించే నేరం విషయమై మనువు అన్న మాటలివి: 

“బాహ్మణునితో సరిసమానంగా ఒకే ఆసనంలో కూర్చోటానికి ప్రయత్హించిన శూద్రుడ్డి 

కటి ప్రదేశంలో తప్పలోహంతో కాలించి, దేశ బహిష్కారం చేయాలి, లేదా వాడి పిర్రనయినా 
శాన్ ఖై 

కోయించాలి” (8-281) 

“బాహ్మణుడ్డి అవమానించటానికి శూద్రుడు గర్భంతో అతని మీద ఉమ్మివేస్తే రెండు 
'పెదవుల్సి, మీద ఉచ్చపోస్తే లింగాన్ని, యాదృచ్చికంగా కాకుండా అవమానించడానికే బ్రాహ్మణుని 

మీద. పిత్తితే గుదాన్ని కోయించాలి” (8-282) 

“బాహ్మణున్ని బాధించడానికి అతని జుట్టు, పాదాలు, గడ్డం, వృషణాన్ని ఎవడైతే గర్వించి 

పట్టుకుంటాడో, ఏవిధమైన సంకోచం లేకుండా వాడిచేతులు నరికీవేయాలి” (8-283) 

వ్యభిచారం విషయమై మనువు చెప్పిన శిక్షలివి: 

“బాహ్మణ స్త్రీతో శూద్రుడు నిజంగా వ్యభిచరిస్తే, వాడికి మరణశిక్ష విధించాలి. నాలుగు 

వర్గాల వారి భార్యలు జాగ్రత్తగా అదుపాజలలో ఉంచి ప్రత్యేకంగా రకింపదగినవారు” (8-359) 
ర్ం ఎది జ దె 

“ఉత్రమజాతి (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య జాతుల) కన్యను, అధమజాతి వురుషుడు 

(శూద్రుడు) అనుభవిస్తే (అలాంటి నేరం చేసిన) వాడికి మర్మావయవాన్నైనా కోయించాలి లేదా 

వురణశిక్షయినా విధించాలి. కానీ సజాతికి చెందిన కన్యనే గనుక పొందితే- ఆమె తండ్రి 
జ్ జా జల్ ” _ కోరితే శుల్కాన్ని చెల్లించి అతడే పెల్ళిచేసుకోవచ్చు” (8-366) 

“భర్త మొదలైన వారిచే సంరక్షితయినా, కాకున్నా బ్రాహ్మణస్త్రీని శూద్రుడు పొందితే 
విధించవలసిన శిక్షలు ఇవి. సంరక్షిత కాని స్త్రీని పొందితే మర్మావయవ విచ్చేదం, అతని 

ధనాన్ని మొత్తం తీసుకోవడం చేయాలి. రక్షిత అయిన స్త్రీని పొందితే అతని సర్వస్వాన్ని 

తీసుకోవడంతోపాటు అతన్ని వధించాలి” (3-374) 
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“వైశ్యుడు రక్రీత అయిన బ్రాహ్మణ స్త్రీని పాందినట్టెతే ఒక సంవత్సరం కారాగార 

వాసం విధించటమే కాకుండా, అతని సంపద మొత్తం స్వాధీనం చేసుకోవాలి. క్షలయుడు 

రక్షిత అయిన స్త్రీని పొందితే, వేయి పణాలు జరిమానా వుచ్చుకుని, గాడిద మూత్రంతో 

తలగొరిగించాలి” (3-375) 

“అరక్షిత అయిన బ్రాహ్మణ స్త్రీని వైశ్య, క్షత్రియులు పొందినట్టయితే వైశ్యునికి ఐదువం 
దలునూ, క్షత్రియునికి వేయి పణాలున్నూూ రాజు దండనగా విధించాలి” (3-376) 

“ఆవైశ్య క్షత్రియులిద్దరూ రక్షిత అయినటువంటి, మంచి గుణాలు కలిగినటువంటి 
ఇ § ర బ్రాహ్మణ స్త్రని పాందినట్టెలే శూద్రునకులాగా వధించాలి, లేక వైశ్యుని ఎర్రదర్భలచేతనూ, 

క్షత్రియుని మామూలు రెల్పుగడ్డి చేతను చుట్టి కాల్చేయాలి.” (8-377) 

౮ § వ్ 5 రా గ “రక్షిత క్షత్రియ స్తుని వైశ్యుడును, గుప్త వైశ్య సుని క్షత్రియుడు పాందినట్టెలే వారిరువు 

రికి- గుప్త బ్రాహ్మణ స్త్రీని పొందిన వైశ్యునకు ఐదు వందలును, క్షత్రయునికి వెయ్యి పణాలును 
విధించినట్లు- దండన విధించాలి” (8-382) 

“కానీ రక్షిత వైశ్య, క్షత్రియ స్త్రీలను పొందిన బ్రాహ్మణునకును వెయ్యి పణాలు దండనగా 
విధించాలి. అలాగే రక్షిత శూద్ర స్త్రీని పొందిన క్షత్రియ, వైశ్యులకు కూడా వేయి పణాలు శిక్షగా 

“విధించాలి” (8-383) 

“అరక్షిత క్షత్రియ స్త్రీని పొందిన వైశ్యునకు అయిదువందల పణాలు దండనగా విధిం 

చాలి. ఒక క్షత్రియుడు గనుక అలాంటి స్త్రీని పొందినట్లయితే మూత్రంతో ముండనం 

చేయించాలి. లేకపోతే ఐదువందల వణాలు దండనగానైనా చెల్లించాలి” (8-384) 

“బాహ్మణుడు అరక్షిత క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర స్త్రీలను పొందినట్లెతే అయిదు వందల 

పణాల దండనకు అరుడౌతాడు. చండాల స్త్రీని పొందినటయితే వేయివణాల శికకు అరుడ 
టౌ గా A బా 

వుతాడు” (8-385) 

ఇక నేరాలకు విధించే శిక్షల విషయానికొస్తే- మనువు ప్రణాళిక ఈ విషయంలో ఇంకా 

ఎన్నో కొత్త సంగతుల్ని వెల్లడి చేస్తోంది. ఈ కింది అధికార శాసనాల్ని గమనించండి 

“చంపివేసేంత శిక్ష వేయవలసి వస్తే బాహ్మణునకు కేవలం తలగొరిగించి వదలివేయాలి. 

క్షత్రియుడు మొదలగు ఇతర వర్ణాల వారి విషయంలోనైతే చెప్పన విధంగానే వురణనిక్ష అమలు 

జరపాలి” (8-379) 



24 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు- ప్రసంగాలు 

“బ్రాహ్మణుడు ఎంత పాపకార్యాన్ని ఆచరించినా అతడు చంపదగనివాడు. అతడు 

సంపాదించుకుని, దాచుకున్న ధనాని మొత్తం అతడికే వదలివేసి, శారీరకంగా అతనికి ఎలాంటి 

బాధ కలుగజేయకుండా దేశం నుంచి బయటకు సాగనంసాలి” (8-380) 

“ప్రమాదవశాత్తు కాకుండ బుద్ధివూర్వకంగానే బ్రాహ్మణుడు ఉత్తమ క్షత్రియుడ్ని గనుక 

చంపినట్టయితే, దానికీ ప్రాయశ్చిత్తంగా బ్రహ్మహత్య 'ప్రాయశ్చిత్తంలో నాలుగవ భాగం (మూడు 

సంవత్సరాలు, శిక్షగా విధించాలి. మంచివాడైన వైశ్యుని చంసినట్టయిలే ఎనిమిదవ భాగం (పద్ధె 

నిమిది నెలలు), తన విధ్యుక్త ధర్మాలను సక్రమంగా నిర్వహించే శూద్రుడ్డి చంపితే పదహారవ 

భాగం (తొమ్మిది నెలలు) శిక్షగా విధించాలి” (11-127) 

“కానీ బుద్ధివూర్వకంగానే బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడ్ని గనుక చంపినట్టెతే ఆ దోషాన్నుంచి 

పఎత్రుడవడంక్ సం వేయి ఆవులను, ఒక ఎద్దును ఉత్తమ బ్రాహ్మణునకు దానం ఇవ్వాలి” 

(11-128) 

“లేకపోతే (పైనచెప్పిన నేరం చేసిన బ్రాహ్మణుడు) మరొక బ్రాహ్మణునికి మూడు సంవత 
om ఇ 

రాలు మనసావాచా కర్మణా సేవచేసి ప్రాయశ్చిత్తం తీర్చుకోవాలి. క్షురకర్మ చేయించుకోకుండా, 

గ్రామానికి వెలుపల, చెట్టునీడలో జీవిస్తూ కాలం గడపాలి” (11-129) 

“బుద్ధిపూర్వకంగా కాకుండా యాదృచ్చికంగా. వైశ్యుడ్మి బ్రాహ్మణుడు చంపినట్లయితే 

బ్రాహ్మణుడు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఒక సంవత్సరం ఆచరించాలి. లేదా నూరు ఆవుల్చి, ఒక ఎద్దును 

మరొక బ్రాహ్మణునకు ఇవ్వాలి” (11-130) 

ut శ ణా 
ఎప 

బుద్ధిపూర్వకంగా కాకుండా యాద్భచ్చికంగా శూద్రుర్ని గనుక బ్రాహ్మణుడు చం ఎట్టు 

యితే అతడు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఆరునెలలు ఆచరించాలి. లేదా పది తెల్లని ఆవుల్షి, ఒక ఎద్దుని రాలా ర్ al ద 
బ్రాహ్మణునకు ఇవ్వాలి” (11-131) 

“బాహ్మయణుడ్డి చంపడంకంటే గొప్పపాపం భూమిమీద ఇంకోటి లేదు. కాబట్ట రాజ 

యినా కూడా ఎలాంటి సమయంలోనైనా బ్రాహ్మణుడి చంపే విషయాన్ని ఆలోచించకూడదు.” 

(8-381) 

“మాటి మాటికి ఇలాంటి నేరాలను చేసేవారిని గుర్తించి రాజూ ఆనేరం జరిగిన 

(ప్రదేశాన్ని, సమయాన్ని నిర్దారించుకుని, నేరం చేసినవాడి శక్తిసామర్థ్యాలను, వాడు చేసిన తప్పను 

తెలిసికొన్న తర్వాత వాడి తాహతునుబట్లి శిక్ర వేయాలి” (8-126) 
లు న! 

“స్వాయంభువ మనువు క్షత్రియుడు మొదలైన మూడు వర్గాల వారిని శిక్షించే పది 
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స్థానాలను చెప్తాడు. బాహ్మణుడైతే (ఈశిక్షలన్నిటి నుంచి మినహాయించి) అతడి ఎలాంటి 

శరీరబాధలకు గురిచేయకుండా దేశం నుంచి బయటకు సాగనంపాలి” (8-124) 

“మర్మాంగం, పొట్ట, నాలుక , చేతులు, కళ్ళు, కాళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, సంపద, 

శరీరం- మొదలైన ఈ పది అవయవాల్లో దేనిచేత నేరం చేస్తాడో అప్పడది శిక్షించదగింది. నేరం 

మరీ పెద్దదైతే వధించాలి”. (8- 125) 

న్యాయశాస్త్ర విషయకంగా హిందూ, హిందూయేతర శిక్షా విధానంలో ఎంత ఆశ 
ర్యకరమైన నిధానం? శిక్షాస్మృతి విషయకంగా హిందూమతంలో ఎంతటి తీవ అసమానత? 

న్యాయంకోసమే నిర్దేశించిన ప శిక్షాస్మృతిలో అయినా మనకు కన్టించే ముఖ్యమైన అంశాలు 

రెండు. మొదటిది నేరాన్ని నిర్వచించేది కాగా, రెండోది నేరాన్ని నిర్జారించి దానికి సమంజసమైన 

శిక్షను విధించి, దాన్ని ఎలాంటి పక్రపాతంలేకుండా అందరికీ సమానంగా అమలుచేసేది. కానీ 

మనుస్మృతిలో మనకు కన్దించేదేమిటి? విచక్షణ లేకుండా మూర్ధంగా శిక్షలు విధించడం అనేది 

నుస్మ్రతిలో కొట్టాచ్చినట్టు కన్పించే మొదటి అంశం. ఉదాహరణకు నేరంలో పాలుపంచు 

కున్న అంగాన్ని శిక్షించడం మూర్ధత్వానికి మచ్చుతునక. పొట్ట, నాలుక, ముక్కు, చెవులు, 

మర్మాంగం ఇవన్నీ మనిషి ఆలోచన అదుపాజ్ఞల్లోనే కానీ వాటంతటవే స్వంతగా నేరాలు 

చేయడంలేదుకదా! మరి అలాంటవుడు నేరాలకు బాధ్యులు అవే అన్నట్టు వాటికే శిక్షలు 

చేయడం విచక్షణా రాహిత్యం కాదా? నేరానికి తగినట్టుగా కాకుండా అమానుషంగా శిక్షించడం 

మనుస్మృతిలో కన్పించే మరో ప్రధానమైన అంశం. ఒకే నేరం చేసిన వ్యక్తులకు, వారి వారి 

వర్ణాన్షిబట్టి రకరకాల శిక్షలు వేయడం మనుస్మృతిలో కన్పించే అసమానతకు పరాకాష్ట. ఈ 

అసమానతను మనువు ప్రదర్శించడంలో కేవలం నేరస్తుల్ని “శిక్రించటమే ప్రధాన ధ్యేయం కాదు. 

న్యాయంకోస 0 న్యాయస్థానానికి వచ్చే ప్రజల మధ్య వుట్టుకనుబట్టి తాను ఏర్పరచిన అంతరాల్ళి 

అంటే వర్గవ్యవస్థలోని అసమానతలను శాశ్వతంగా నిలబెట్టాలన్షుదే మనువు "దృధఢసంకల్ణం. 

సాంఘిక అసమానతలను పెంపొందించడంలో మనువు నిర్వహించిన భూమికను తెలిపే 

ఉదంతాలను మాత్రమే ఇప్పటిదాకా నేను ప్రస్తావించాను. అంతేకాదు మతపరమైన అసమాన 

తను పెంపొందించడంలో కూడా మనువు ప్రధానపాత్రనే నిర్వహించాడు. దానికి సంబంధించిన 

అంశాల్చి ఇప్పడు ప్రస్తావిస్తాను, ఆ అంశాలన్నీ అనుష్టానాలకు, ఆశ్రమ ధర్మాలకు సంబంధించినవి. 

క్రెస్తవుల్లాగానే హిందువులక్కూడా సంస్కారాల్లో నమ్మకం ఎక్కువ. కాకపోతే ఒక 

ముఖ్యమైన తేడా ఉంది. సంస్కారాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యమిచ్చే రోమన్ కాథలిక్కులు కూడా 

చాలామంది హిందువులు పాటించే ఈ అసంఖ్యాకమైన సంస్కారాల్ని చూచి ఆశ్చర్యపోవడం 

లేకపోలేదు. మనిషి జీవితంలోని ప్రధానమైన సంఘటనలు, జీవిత (బాల్య, యౌవన, వృద్దాప్య) 

దశలు మూడింటికి సంబంధించిన సంస్కారాలు మొదట్లో నలభైవరకు ఉండేవి. ఆ తర్వాత 
వాటి సంఖ్య ఇరవైకి, ఆ మీదట పదహారుకి తగింది. 17% హిందువులు ఆచరించే ఈ పదహారు 
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సంస్కారాలు నాటి నుంచి నేటిదాకా శాశ్వతంగా నిలిచిపోయాయి. 

ఈ సంస్కారాల మూలంగా అసనూనత ఎలా వచ్చింది అనే విషయం తెలుసుకోవా 

లంటే, ఆ నియమాలేమిటో పాఠకుడు ముందుగా తెలుసుకోవాలి. వాటిగురించి నేను ఇప్పడు 

వివరిస్తాను. అయితేఅన్నిటినీ కూలంకషంగా వివరించడం అసాధ్యం. కనీసం కొన్నింటినయినా 

వివరించగలిగితే నేను నా పనిలో సఫలీకృతుడి అయినట్టి. సంధ్యావందనం, గాయత్రి, దైనిక 

యజ్ఞాలు అనే మూడు ప్రధాన అంశాల్ని గురించి వివరిస్తాను. 

మొదటిది సంధ్యావందనం. యజ్ఞోపవీతం వేసుకున్న (ఉపనయనం జరిగిన) వాడికే ఈ 

సంధ్యావందనాన్న ఆచరించే అర్థత వుంటుంది. ఈ సంస్కారాన్ని పొందటానికి ఉండవలసిన 

అర్హతల గురించి మనువు విధించిన ప్రధానమైన నియమాలు ఇవీ. 

“తల్లి గర్భంలో పడిన నాటి నుంచి ఎనిమిదో సంవత్సరంలో బ్రాహ్మణునికి, పదకొండో 

ఏడ క్షత్రియునికి, పన్నెండో ఏట వైశ్యునికి తండ్రి ఉపనయనం జరిపించాలి.” (2-36) 

“వదజ్ఞానాన్ని అతనుగానీ, అతని తండ్రిగానీ కోరేటట్టయితే ఉపనయనానికి విదించిన 

వయస్సు రానప్పటికీ బ్రాహ్మణునికి అయిదవ యేట, అధికా రాన్ని (బలాన్ని) కోరుకున్న క్షత్రియు 

నికి ఆరవయేట, వ్యాపారాభివృద్దిని కోరే వైశ్యునికి ఎనిమిదవ యేట ఉపనయనం చేయించాలి” 
(2-37) 

“ఉపనయనానికి కనిష్ట వయస్సులో పడలింవు ఉన్నా, గరిష్ట వయస్సు విషయంలో 

ఖచ్చితమైన పరిమితి ఉంది. బ్రాహ్మణునికి పదహారు సంవత్సరాల లోవు, క్షత్రియునికి ఇరవై 

రెండు సంవత్సరాల లోవు, వైశ్యునికి 24 సం.ల లోవు విధిగా ఉపనయనం చేయించాలి” 

(2-38) | 

“బాహ్మణుడు మొదలైన మూడు వర్గాల వారికి పైన చెప్పిన విధంగా ఉపనయనం 

జరగకపోతే (అంటే పదహారు, ఇరవైరెండు, ఇరవైనాలుగు సంవత్సరాల కాలపరిమితి దాటిపోతే) 

వారు వరుసగా వ్రత్యులు, కులబహిష్కారులు, గాయత్రి పతితులు అయి పెద్దలచేత నిందలు 

మోసారు” (2-39) 

“కామవశులైన తలిదండ్రుల కలయికవలన కలిగిన గర్భంనుంచి పుట్టన వుట్టుక అసలైన 

పుట్టుక కాదు” (2- 147) 

' / 

“పాలు తెలిసిన ఆచార్యుడు, విధ్యుక్తప్రకారంగా, గాయత్రీ దేవత మంత్రోపదేశపూర్వ 
కంగా కలిగించే. జన్మ ఏదైతే ఉందో, అదే నిజమైన జన్మ అది వయస్పుతోగాని, 'మరణంతోగాని 
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సంబంధంలేనిది” (2-148) 

“మొదటి జన్మ సహజమైంది. తల్లివలన కలిగేది. రెండవజన్మ ఉపనయనం వలన 

కలిగేది. మూడవది యజ్ఞదీక్ష వలనకలిగేది. ద్విజులు అనేవారికి వేదం ప్రకారం కలుగుతున్న 

జన్మలు ఇవి” (2-169) 

“ఈర మూడు జన్మల్లోనూ ఉపనయనంవలా, యజదీకవలా కలిగే జన్మ బ్రహ్మజన్మ. ఈ 
య గా ఇ రగా 

జన్మలో గాయత్రి అతని తల్లి. ఆచార్యుడు తండ్రి” (2-170) 
[ నో (& 

ఇక గాయత్రి విషయానికి వద్దాం. ఒక ప్రత్యేకమైన, శక్తివంతమైన ప్రార్థనా పూర్వకమైనది 

ఆ మంత్రం. అదేమిటో మనువు వివరించాడు. 

“అకార, ఉకార, మకార వర్ణాలను, భూః, భువః, సువః (లేక భూమి, ఆకాశం, స్పర్గం) 

అనే మూడు నిగూఢ శబ్దాలను బుగ్వీద యజుర్వేద, సామవేదాల నుంచి మూడు వరుసగా 

తీసుకుని కలిపి బ్రహ్మ ఈ మంత్రాన్ని సృజించాడు” 

“అందరికంటే ఉన్నతుడు, “సృష్టికర్త ఆయిన బ్రహ్మ ఈ మూడు పాల నుంచి తత్” 

అనే శబ్దం మొదటిగా కలిగిన మూడు పాదాలు సావిత్రి లేక గాయత్రిని పిదికాడు” (2-77) 

“వేదవేత్త అయిన ద్విజుడు ఈ ఓంకారమును, మూడు పాదాలు కలిగిన నావిత్రిని 

వ్యాహృతియుక్తంగా ఉదయ, సాయం సంధ్యలలో క్రమం తప్పకుండా జపిస్తే మూడు పాలను 

పఠించిన వుణ్యఫలం కలుగుతుంది” (2-78) 

“ఓంకారం, వ్యాహృతి (త్రిపాద), గాయత్రి- ఈ మూడింటిని జనావాసంలేని ప్రదేశంలో 

(నదీతీరంలోగాని, అరణ్యంలోగాని) సంధ్యాకాలంలో (ప్రతివూట ఒక వేయి చొప్పన బ్రాహ్మ 

ణుడు ఒక నెలరోజులపాటు జపిస్తే పాముకుబుసం వదలినట్లు ఎంతటి నేరం నుంచి అయినా 

విముక్తుడు అవుతాడు” (2-79) 

“బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులలో ఎవరైతే తమ తమ సంధ్యోపాసానాది కర్మల సమ 
యంలో ఈ గాయత్రీ జపాన్ని విడిచిపెడతారో, వారు పెద్దలచేత నిందితులవుతారు” (2-80) 

“ఓంకారం, తరువాత వచ్చే మూడు వ్యాహృతులు, తరువాత మూడు పాదాల గాయత్రి 

కలిపి వేదాల ముఖం లేదా ప్రధానాంశంగా పరిగణించాలి.” (2-81) 

“ఏ బ్రాహ్మణుడైతే మూడు సంవత్సరాలు ప్రతిరోజు క్రమంతప్పకుండా ఈ ఓంకార 
6... ' ల 
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వ్యాహృతితో కూడినటువంటి గాయత్రిని జపిస్తాడో అతను పరమాత్మలో లీనమవుతాడు. 
వాయురూవుడై అంతటా వ్యాపించిన వాడవుతాడు. కామచారుడై బ్రహ్మస్వరూపాన్లి పొందు 
తాడు” (2-82) 

“ఓంకారం (పరబ్రహ్మం పొందడానికి కారణం కాబట్టి అదే) పరబ్రహ్మకి చిహ్నం. (దాని 

అర్హమైనటువంటి) పరబ్రహ్మ భావనచేత ప్రాణాయామంతో మనస్సు భగవంతునిమీద లగ్నం 
చేయడం ఉ న్నతమైన భక్తే. అయితే గాయత్రి జపం కంటే ఉన్నతంలేదు. మౌనం కంటే 
సత్యవచనం ఉత్క్భృష్టం” (2-83) 

“వేదాల్లో చెపిన యజ్ఞాలూ, హోమాలూ అన్నీ అంతరించిపోతాయి. కానీ 'ఓరంికారం 
అ 

మూత్రం నిలిచి వుంటుంది. అందుకే. అది అక్షరం. ఓంకారం శాశ్వ్యతమెందుకంటే అది 

దైవానికి, బహ్మోనికి గుర్తు.” (2-84) 

“యజ్ఞయాగాది క్రతువుల కంటే బ్రహ్మనామాన్ని జపించడం పదిరెట్టు మేలు. ఇవి 

రెండూ ఏకమయినా గాయత్రి జపంతో కూడిన యజ్ఞాన్ని ఆచరించినవుడు కలిగే ఫలితంలోని 
పదహారవ వంతుతో అయినా సరిపోవు” (2- 85) 

ఇక ఇవడు దెనక యజాల గురించి చూదాం. 
లె ౬... cy (అ 

“తెలియకుండా చేసిన తప్పల నిష్క ఎతికోసం, వరసక్రమంలో చెప్పిన ప్రదేశాల్లో గృహస్థులు 
'పంచమహాయజ్ఞాలను ప్రతిరోజూ. చేయదగినవిగా మనువు మొదలైన మహర్లులు నిర్ణయిం 
చారు.” (3- 69) 

“(అధ్యయనం, బ్రహ్మయజ్ఞం, (నీటిచే, తర్పణం) పిత్సయజ్ఞం, (హోమం) దేవయజ్ఞం, 
(బలి భూతయజ్ఞం, (అతిధిపూజ) మనుష్య యజ్ఞం- ఇవీ పంచమహాయజ్ఞాలు” (3- 70) 

et పంచమహాయజ్బాల్ని శక్తా క్యానుసారంగా- వదలకుండా ఎవడు చేస్తాడో వాడు స్థిరంగా 
ఇంటిలోవున్నా సూనాదోషాన్ని ( (పొయ్యి, సన్నైకల్లు, పాత్తరం; చీవురు మొదలైన గృహోపకరణాలు, 
రోలు, రోకలి, నీళ్ళబిందె- ఈ వదింటినీ వినియోగించినవుడు కలిగే దోషం) పొందడు” (3-71) 

ఇక ఆశ్రమ ధర్మాల నిషయానికి వద్దాం. హిందూమత తత్వంలో “ఆశ్రమ ధర్మాల 

సిద్దాంతం! ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం. (హిందూమతంలో తప్ప ఏ మత బోధనలలో కూడా 
వనికి స్థానం కబ్పంచదు. ఆశ్రమ ధర్మాల సిద్దాంతం ప్రకారం జీవితాన్ని నాలుగు దశలుగా 

విభజించారు. బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, "సన్యాస ఆశ్రమాలు అని. బ్రహ్మచర్య జీవి 

తంలో మనిషి అవివాహితుడుగా వుండి తన కాలాన్నంతా- చదువుకి, జ్ఞాన సముపార్హనకు 
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వినియోగించాలి. ఈ దశ తరువాత దశలో అతడు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఈ 

ఆశ్రమంలో వివాహం చేసుకుంటాడు. కుటుంబాన్ని వృద్ధిచేనుకుంటాడు. లౌకిక కార్యక కలాపాల్లో 

పాల్గొంటాడు. దానితర్వాత మూడవదైన వానప్రస్థ ఆశ్రమంలో ప్రవేశిస్తాడు. వాన వ్రస్థుడు'గా 

అరణ్యాల్లో మునిగా నివసిసాడు. మునిగా జీవించ్నా కుటుంబ బంధాల్ని వదులుకోవడంగానీ, 

లౌకిక కార్యకలాపాల్లో పాలోకపోవడంగాని వుండదు. అయినా విధిగా కొనసాగుతాడు. ఇక 

నాల్లవదీ, చివరిదీ అయిన “సన్యాసాశ్రమం. ప్రాపంచిక బంధాలన్నింటిని వదలివేసి భగవంతుని 

తెల్చుకోవడంలో జీవితాన్ని గడిపే దశ యిది. బ్రహ్మచర్య గ్థహస్థా్రమాలు ఎవరికైనా ఉండేవే. 

చివరి రెండు వానప్రస్థ, సన్యాసాశ్రమాలు మాత్రం కోరినవారు స్వీక కరించవచ్చు. వీటి నిషయంలో 

నిర్భంధం ఏమీ లేదు. ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలననుసరించి మనువు చెప్పిన విషయాలు ఇవి. 

“మనువు నిర్దేశించిన సూత్రాల క్రమంలో గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలను నిర్వహించిన తర్వాత 

ముందు చెపబోయేవిధంగా ఇంద్రియాలను జయించి యదార్హంగా వానప్రస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి 
అ 

ఆ ధర్మాలను ఆచరించాలి”. (6-1) 

“గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి' తన శరీరం వదలడం, తల నెరియడం, మొదలైన వృద్దాప్య 

లక్షణాలు ప్రారంభం కాగానే తన సంతానానికి సంతానం పుట్టిన తర్వాత అరణ్యాన్ని ఆశ్రయిం , 

లి”. (6-2) 

“వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన ఆహార ధాన్యాలు మాత్రం వదలి పెట్టి తనసర్వస్వాన్ని 

“పరిత్యజించి అతడు భార్యను, పుత్రుల సంరక్షణకు అప్పగించిగానీ, ఆమెతోనేగాని అరణ్యాలను 

ఆశ్రయించాలి”. (6-3) 

“ఈ మూడవ దశయైన వానప్రస్థా (క్రమంలో (సహజసిద్ధమైన) మరణం సంభవించకుండా 

జయప్రదంగా గనక ముగించుకుంటే ఆయుష్యంలో నాలుగవపాలు అనగా మిగిలిన జీవితకా 

లంలో సర్వసంగాలను విడచి సన్యసించాలి”. (6-33) 

స్పష్టంగా కనిపించకపోతున్నప్పటికి ఈ సూత్రాల్లో అసమానత చక్కగా చోటుచేసుకుంద 

నేది వాస్తవం. ఈ సంస్కారాలు, ఆశ్రమధర్మాలు అన్నీ కూడా ద్విజులకే మనువు పరిమితం 
చేశాడని మనం గుర్తించవచ్చును. ఈ ఆశ్రమ ధర్మాల ఫలితాల్టించి శూద్రుల్ని మినహాయిం 

చాడు మనువు.16 వీటిని శూద్రులు ఆచరించడంలో మనువుకు అభ్యంతరం లేదు కానీ, 

ఆయా క్రతువుల్షి ఆచరించేటవ్పడు పవిత్ర మంత్రాల్షి శూద్రులు చదవటాన్ని మాత్రం మనువు 

అడ్డుకుంటాడు. ఈ విషయాన్ని గురించి మనువు ఇలా చెపాడు. 

“ఏ శూద్రులైతే వాళ్ళ వాళ్ళ ధర్మాల్ని తెలిసికొన్న వారై ధర్మపాప్తిని కోరుతూ పై మూడు 
వరాల గ్సహస్తుల సంస్కారాల్చి ఆచరిసూ కేవలం భకి నమస్కార మంత్రాలతో ప పంచయజ 

లా (ఉత) అంటి వాది వా 
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మొదలైన ధర్మాల్ని ఆచరిస్తారో వారు పాపానికి దూరం అవుతారు. లోకంలో తగిన విధంగా 

ప్రశంసాపాత్రులవుతారు.” (10-127) 

ఈ విషయంలో స్త్రీలను గూర్చి మనువు అన్న మాటల్ని గమనించండి. 

“యజ్న! పవీతం మినహా పైన చెప్పిన సంస్కారాలన్నీ (జాతకకర్మాది క్రియాకలాపాలు 

కూడా) ఆయా నిర్దేశిత వయసులలో సమగ్రంగా అదేక్రమంలో స్త్రీకి వేదమంత్రాలు ఏవీ 

లేకుండా శరీర సంస్కారార్థమం త్రకంగా చేయాలి”. (2-66) 

ఆయా సంస్కారాల ఫలితాల్షించి శూద్రుల్ని మనువు ఏ కారణంచేత దూరం చేశాడు? 

శూద్రులు సన్యాసాశ్రమం తీసుకోకుండా ఏ కారణంచేత మనువు నిషేధించాడో ఎంతకీ 

అంతుతెలియన చిక్కుప్రళ్ల . అసలు సన్వాసి అంటే అర్ధం లౌకిక వ్యవహారాలన్నింటిని వదిలివేసి 

నవాడని. న్యాయశాస్త్ర పరిభాషలో చెప్తాలంటే సన్యాసి లంటే సంఘం దషిలో మరణించినవాడు 

అని అర్ధం. దాన్నిబట్టి ఎప్పడైతే ఒకడు సన్యాసి అవుతాడో ఆక్షణం నుంచి అతదు మరణించి 

నట్టు లెక్క. అతని సమస్తం. వారసుల పరమైనట్ట. శూద్రుడు గనుక నన్యాసి అయితే, వంటనే 

జరిగే. పని ఇది ఒక క్కటే. అలాంటి పరిణామం ఒక క్క శూద్రుడ్ది మాత్రం తప్ప మరెవ్వరినీ 
బాధించదు కదా! మరి అలాంటవ పడు ఈ నిే ఇషం ఎందుకోసముని? ఈ లంశం ఎంతో 

ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటిది. అందువల్ల నేను మనువు సూత్రాన్నే ఉదహరించి సంస్కారాల, 

సన్యాసాశ్రమ ప్రాధాన్యతను, నార్హకతను వివరిసాను. ఈ విషయానికి సంబంధించి మనుధర్మ 

శాస్త్రంలోని ఈ క్రింది సూత్రాలను పర్యాలోకనం చేద్దాం. 

“వేదమూలాలు-శుభప్రదాలు అయిన మంత్ర కర్మలచే ద్విజులకు గర్భాదానం మొద 

లైన సంస్కారాలు ఈ లోకంలోను, పైలోకంలోను' కూడా పాపాన్ని నశింపచేసేవి కాబట్టి 
చేయదగినవి”. (2-26) 

“వేదాధ్యయనం చేతను, మధుమాంసాల్చి విసర్జించడం చేతనూ పొద్దుటిపూట, సాయం 

త్రవువూట హోమాల చేతను, వేదవ్రతంచేతను బ్రహ్మచర్య దశలో దేవ బుషి పిళ్ళతర్హణ 

రూపమైన విధిచేతను, గృహస్థాశ్రమంలో పుత్రోతాదనం . చేతనూ, దేవయజ్ఞం మొదలైన పంచ 

యజ్ఞాల చేతను, అగ్షిష్టోమం మొదలైన వానిచేతను (బహ్మ ప్రాప్తి కలిగేదాక 'శరీరావృతమైన ఆత్మ 

నిర్వహిస్తుంది. కర్మయుక్తమైన బ్రహ్మజ్ఞానం వలననే ద్విజుడు ముక్తుడగుతాడు”. (2-28) 

సంస్కారాల ఆశయం- ప్రధానోద్దేశం ఇదే. సన్యానానికి సరబంధించిన ప్రధాన ఉద్దేశాల్షి 

లక్ష్యాన్ని సూచించి కూడా మనువు వివరిస్తాడు. 

“అతను (సన్యాసి) ఈ రీతిగ క్రమంగా భవబంధాలను వదిలిపెట్టి, రాగద్వేషాలను 
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విడిచిపెట్టి బ్రహ్మయందు మాత్రమే మనస్సును నిలిపి శాంతిని పొందుతాడు”. (6-81) 

(స న్యసించిన ద్విజుడు పైన చెప్పిన కర్మలన్నీ అనుష్టించిన తర్వాత, ఇహలోకంలో పాపా 
లన్నింటిని కడిగివేసుకుని తర్వాత బ్రహ్మ సాన్నిధ్యాన్ని చేరుకుంటాడు” (6-85) 

మనువు వివరించిన ఈ సూత్రాలవల్ల ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా తెలుసోంది. 
సంస్కారాలు అన్నింటిని సక్రమంగా నిర్వహిస్తే శరీరము పనిత్రమవడమే గాకుండా దేవుని 
సాన్నిధ్యం చేరటానికి అర్హత సంపాదించు కుంటుంది. ఆలాగే సన్యాసంలోని ప్రధాన ఉదేశం 
కూడ దేవుని సాన్నిధ్యం చేరటమే. అయితే సంస్కారాలు నిర్వహించుట, సన్యాసాశ్రమం "చేప 
ట్టడం కేవలం ఉన్నత వరాలకు మాత్రమే ఉన్న హక్కులు. శూద్రులకు వీటిని పొందే హక్కు 
లేదు. ఎందుకని? శూద్రుడి శరీరానికి పవిత్రత అక్కరలేదా? అతని ఆత్మకి శుద్ది అవసరం 
లేదా? భగవంతుడ్ని చేరుకోవాలనే ఆశ శూద్రుడికి ఉండదా? ఈ ప్రక్షలకు మనువు అపుడే 
సమాధానం చెప్పి ఉండేవాడు. మరి ఇలాంటి నిర్ణయాలను మరి ఎందుకు ప్రతిపాదించాడు. 
సాంఘిక అసమానతల పట్ల మనువుకి ప్రగాభమైన నమ్మకం ఉంది. మత పంబంధమైన 
సమానత ఎంత ప్రమాదకరమైనదో అతనికి తెలుసు. దేవుడి ముందు నేను అందరితో పమాను 
క్నైనప్హడు, భూమి మీద ఈ లేడా ఏమిటి? బహుశా! ఈ ప్రశ్నే మనువుని భయకంపితుడ్శి 

చేసి ఉండవచ్చు. మత సమానత్వాన్ని అంగీకరిస్తే సాంఘిక సమానత్వాన్ని ఆమోదించ వలసి 

వస్తుంది కనుక మత సమానత్వాన్ని నిరాకరించడమే మంచిదనుకున్నాడు. మనువు. 

ఈ విధంగా సాంఘిక అసమానత, మత అసమానత హిందూ తత్త్వశాప్తుంలో నిక్షిప్తం 

కావడాన్ని గుర్తించవచ్చు. 

పాపం నుంచి తానంతట తాను పవిత్రుడవటాన్ని అడ్డుకోవటానికి భగవంతుడి సాన్నిధ్య 

మును చేరడాన్ని నివారించడానికి! హేతువాది అయిన ఎవరికైనా ఈ నియమాలు అపసవ్యంగా 

కన్షిస్తాయి. అంతేకాదు పిచ్చివాడి మాటల్లా అన్దిస్తాయి. హిందూమతం సమానత్వానికి బద్ద 
వ్యతిరేకి అనీ, మనిషి వ్యక్తిత్వానికి అవసరమైన పవిత్రగుణాన్ని కూడా ఇది నిరాకరిస్తుందని 
చెప్పటానికి ఇంతకంటే రుజువేమి కావాలి? 

ఇంతటితోనే ఆగకుండా, మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించకపోవటమేకాక, మరెన్నో నీచాలకు 

మనువు పాల్పడ్డాడు, ఈ విషయానికి సంబంధించి హిందూమత తత్వ లక్షణాలలో రెండింటి 
ఎం 

గురించి మాత్రమే నేను చర్చిస్తాను. 

కులవ్యవస్థను గురించి అధ్యయనం చేసిన వారు ఎవరైనా సరే అసలు దీని ఆవిర్భావం 
థి 

ఏమిటి అనే విషయం పట్ల ఆసక్తి చూపడం సహజం. కులవ్యవస్థకు మార్గదర్శకుడైన మనువు 
రా లి 

ఏయేకులం ఎలా పుట్టిందో వివరించటానికి చాలా తంటాలు పడవలసి వచ్చింది. ఈ కుల 
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పునాదులననునరించి మనువు ఇచ్చిన వివరణలు ఏమిటి? అతని వివరణ చాలా తేలికైనది. 
ప్రధాన వర్గాలు నాలుగు మినహా మిగతావన్నీ (బ్రహ్మ పాదాలనుంచి పుట్టినవే. ఈ నాలుగు 
ప్రధాన వర్ణాల్లోని స్త్రీ వురుషులు విచక్షణా రహితంగా వ్యభిచరించడం వల్ల పుట్టిన సంకరజాతి 
వారే వీరు. చతుర్వర్గాలకు చెందిన స్త్రీ వురుషులలో నైతికత లోపించడం, సచ్చీలత లేకపోవడం 
కారణంగా అసంఖ్యాకమైన ప్రజలతో లెక్కలేనన్ని కులాలు పుట్టుకొచ్చాయా!! చతుర్వ్యర్థాల స్తీ, 
వురుషుల మీద తాను ఎలాంటి దారుణమైన నిందారోపణ చేస్తున్నాడో ఊహించకుండా మనువు 
ఇటువంటి ప్రతివాదన చేశాడు. ఛండాలురు అంటే అంటరాని వారంతా (బ్రాహ్మణ స్తీ 8, శూద్ర 
పురుషుడికి వుట్టినవారే అయితే బ్రాహ్మణ స్త్రీలంతా తప్పకుండా వేశ్యలు, పడువుగతెలు అయి 
వుండాలి. శూద్ర వురుషులందరూ బరితెగించి వారితో వ్యభిచరించి వుండాలి. చతుర్వర్థాలను 
విశ్లేషించే పిచ్చిలో కావాలనే చారిత్రక వాస్తవాలను వక్రీకరించాడు మనువు. దానికి నంబంధిం 
చిన రెండు ఉదంతాలను చెబుతాను. “మగధ, 'వెదేహికి కులాల వుట్టు వూర్యోత్తరాల 
గురించి మనువు చెపిన దాన్ని ప్రముఖ వ్యాకర్త అయిన పాణిని చెప్పినదానితో సరిపోల్సితే ఎంత 
వ్యత్యాసముందో తెలుస్తుంది. వేశ్య వురుషుడు క్షత్రియ స్త్రీల శారీరక సంగమం వల్ల మగధ 
కులం వృట్టందని మనువు చెబుతాడు. అలాగే వైశ్య వురుషుడు బ్రాహ్మణ స్త్రీతో సంగమిస్తే 
వుట్టిన వారు. వైదేహిక కులస్తులు అని అంటాడు. మరి పాణిని ఏమన్నాడో చూద్దాం. 
మగధ దేశంలో నివశించే వాడు మాగధుడవుతాడని పాణిని చెపాడు. అలాగే విదేహ దేశంతో 
నివసించే వాడు వైదేహకుడు. ఎంత తేడా! ఎంత కీరాతకం! "పాణిని కాలం క్రీపూ 300 
సంవత్సరాలకు పూర్వం కాగా మనువు జీవించిన కాలం క్రీశ 200 ప్రాంతం. పాణిని కాలం 
నాటికి ఏ కళంకం లేనివాళ్ళు, మనువృచేతిలో ఇంత కళంకాన్ని ఎందుకు పొందవలసి వచ్చింది? సమాధానం ఒక్కటే. వాళ్ళను దిగజార్భటం అనే లక్ష్యానికి మనువు లొంగిపోయాడు కాబట్టే! 
అయితే మనువు ఎందుకు లొంగిపోయాడు అనే దానికి ఇపటికీ సమాధానం అంతువటదు. 
19 కొట్టొచ్చినట్టు కన్పించే క్రూరత్వం మరొకటుంది. ఏ దేశంలో అయినా మతం మానవ 
వికాసానికి, బెన్మత్యానికి అకుంఠిత దీక్షత్రో కృషి చేస్తుంటే ఒక్క హిందూ మతం మాత్రం 
కీంచపరచటానికి, దిగజార్ధడానికి నడుం కట్టనదనిపిస్తోంది. 

(హిందూ) బిడ్డకు పేరు పెట్టే విషయంలో హిందూమతం వారసత్వంగా నంపాదించు కున్న దిగజారుడు లక్షణాన్ని వివరించే మరో ఉదంతాన్ని ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. 
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రాజు (అధికారం) లేక వర్మ (కవచం), వైశ్యులకు గుప్త (బహుమతులు) లేక దత్త (దాత), 

శూద్రునకు దాసుడు (సేవ) అనేవి పేరులో రెండవ భాగంగా పిరపడిపోయాయి. ఆయా 

వర్ణాల "పేర్లకు సంబంధించి మొదటి భాగం గురించి కూడా మనువు వివరించాడు. దాని 

ప్రకారం బ్రాహ్మణుల పేరులోని మొదటిభాగం శుభసూచకంగానూ, క్షత్రియుల "పేరులోని 

మొదటిభాగం అధికారాన్ని, వైశ్యుల పేరులోని మొదటి భాగం సంపదను పూచించేదై వుండాలి. 

కాని శూద్రుని పేరులోని మొదటి భాగానికి ఎలాంటి ప్రత్యేకత లేకపోగా అది చులకన భావాన్ని 

కలిగించేదిగా ఉండాలని మనువు నిర్దేశించాడు. మనువు ప్రతిపాదించిన ఈ తత్వం మింగుడు 

పడని వాళ్ళెవరైనా వుంటే, అలా-టి వారి సందేహాన్ని తీర్చేందుకు మనుష్కృతిలోని మాటల్ని 

ఇక్కడ ఉదహరిస్తాను. నామకరణోత్సవానికి సంబంధించి మనువు ఇలా చెప్తాడు. 

“వుట్టినరోజు మొదలుకొని పదోరోజునగానీ, పన్నైండోరోజునగావి తండ్రే స్వయంగాగావీ, 

లేక ఇతరుల చేతనైనాగాని నామకరణం చేయించాలి. అయితే శుభనక్షత్రం, ముహూర్తం, తిధి 

వగైరాలను మర్చిపోకూడదు”. (2-30) 

“బాహ్మణులకు (పేరులోవి మొదటిభాగం) శుభసూచకంగానూ, క్షత్రియులకు అధికార 

సూచకంగానూ, వైశ్యులకు సంపద సూచకంగానూ, శూద్రులకు సేవక భావాన్ని సూచించేదిగానూ 

ఉండాలి”. (2-31) 

“(పేరులోని రెండవభాగం) బాహ్మణులకైతే శుభాన్ని, సంతోషాన్టీ, క్షత్రియులకు రక్ష 

ఇను, వైశ్యులకు సంపదను, శూద్రులకు శేవను సూచించేవిగా ఉండాలి”. (2-32) 

మంచి అర్హానిచ్చే పేరును శూద్రునకు పెట్టటావ్కి మనువు ఏమాత్రం పహించలేకపో 
> టు 

యాడు. వృత్తిరీత్యా కించపరచటమేకాక పేరులో సైతం వారిపట్ల మనువు చులకన భావాన్ని 

ప్రదర్శించాడు. 

సాంఘిక సమానత్వాన్ని, మత సమానత్వాన్ని కాలరాయటంలో హిందూమత వ్యవస్థ ఎంత 

కర్కశంగా ప్రవర్తించిందో తెలియడానికి ఇంతకంటే వేరేమీ ఉదాహరణలు అక్కరలేదనుకుంటాను. 

వాందూమతం స్పెచ్చను గుర్సించిందా? 

నిజమయిన స్వేచ్చ కొన్ని సామాజిక పరిసితులతో జతకూడి ఉంటుంది.20 
థి 

మొటమొదట అసలు సాంఘిక సమానత్వం అనేది ఉండాలి. “విశేషాధికారం సాంఘిక 
లు 

చర్యను దాన్ని పొందిన వారికి అనుగుణంగా మలచుతుంది. పౌరుల సాంఘిక హక్కులు 

అంతే సమప్రాధాన్యం కలవి. వారి స్వేచ్చను వినియోగించుకుంటానికి ఆవి ఎక్కువ సమ 
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రంగా ఉపయోగపడతాయి... స్వేచ్చ అనేది దాని పతాకస్థాయికి చేరుకోవాలంటే, సమానత్వం 
ళా 

ఉండటం ఎంతో అవసరం.” 

ఇక రెండోది ఆర్ధిక పరమయినది. మరో విధంగా చెప్తాలంటే ఆర్థికపరమైన (రక్షణ) 

స్వేచ్చ. తనకు నచ్చిన ఎలాంటి వృత్తివైనా (ఉద్యోగాన్ని) ఎన్నుకొనడానికి మానవుడు స్వతంత్రుడు. 

ఉద్యోగానికి భద్రత లేనప్పడం తాను ఎన్నుకున్న వృత్తి బానసత్వంకన్నా భరించరానిదవుతుంది. 
అవ్షడు తనమీద తనకు నమ్మకం నశిస్తుంది. జీవితంలో సుఖసంతోషాలకు గండి పడుతుంది. 

కనుక ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యంలేని (రక్షణ) ' స్వేచ్చ ఉన్నా లేనట్టి. అప్పడు స్వేచ్చ తాలూకు ముఖ్య 

ఉద్దేశానికి” ముస పృ వాటిల్లుతుంది. అది నామకః స్వేచ్చ అపుతుంది. 

ఇక మూడోది" చాలా ముఖ్యమయినట్టిది. విజ్ఞానం, సంపద అందరికీ అందుబాటులో 
ఉండాలి. సంక్రీష్టమైన ప్రపంచంలో మనిషి ఎంత బాధ్యతతో బ్రతుకుతున్హప్పటెకే అనేక సంకట 

పరిస్థితులను ఎదుర్కొనక తప్పడంలేదు. వీటి నుంచి బయటపడే మార్గం- “స్వేచ్చకు ఎలాంటి 

భంగం కలుగకుండా- తానే 'కనుగొవాలి. 

“ఇలాంటి పరిస్థితులలో మనిషి మానసికంగా ఎదిగి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోని పక్షంలో 

ఇచ్చిన స్వేచ్చను విపియోగించుకోవడం కష్టసాధ్య మవుతుంది. దీనికీ ముఖ్యమయింది విద్యా 

హక్కు. దీన్ని ప్రాధమిక హక్కుగా మలచుకున్నవుడు స్వేచ్చను ఎలా వినియోగించుకోవాలో 
దానంతట అదే బోధపడుతుంది. జ్ఞానాన్నుంచి ఏ మనిషినయితే దూరం చేస్తామో, అతన్ని 
తనకంటే “అదృష్టవంతులైని ఇతరులకు తప్పనిసరిగా బావిసను చేసున స్తున్నటే లెక్క. జ్ఞాన సము 
పార్టన నుంచి దూరం చేయటమంటే అనుకున న్న లక్ష్యాన్ని చేరటానికి అవసరమైన స్వేచ్చను 
తత్సంబంధమైన శక్తిని నిరాకరించటంతో సమానమైనదే. ఒక అజ్ఞానియైన మనిషికి స్వేచ్చను 
ఇచ్చినా అతడు సుఖ, పంతోషాలతో జీవిస్తాడన్హ భరోసా లేదు” 

ఈ నియమాన్ని హిందూవుతం ఎంతవరకు నెరవేర్చింది? హిందూమతం సమానత్వాన్ని 
ఏవిధంగా నిరాకరించిందో ఇప్పటికే ప్రషమైపోతోంది. అది హక్కుల్ని కాలరాసి, అసమానత్వానికి 

పట్టం కట్టంది. ఈ విధంగా హిందూ మతంలో స్వేచ్చకు అవసరమైన ప్రాధమిక నియమం 
కనుమరుగయిందని వెల్లడయింది. 

ఆర్థికపరమైన స్వేచ్చ (రక్షణ)కు సంబంధించి హిందూమతంలో మూడు విషయాలు. 
ప్పష్టమవుతాయి. ఇష్టమైన వృత్తిని నిరాకరించటం హిందూమతం చేసిన మొదటి నియమం. 
మనిషి పుట్టకముందే అతడు ఏ వృత్తి చేయాలో నిర్ణయించి ఉంటుందన్నది మనువు ప్రణా 
లికలోని భాగం. ఇష్టమైన వృత్తి చేసుకోవటానికి హిందూమతం ఏమాత్రం అనువుతించలేదు. 

అభీష్టానికి, సామర్థ్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండానే మనిషి వృత్తి అతడు పుట్టకముందే 

నిర్ణయించటం వింతగాలేదూ? 
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ఇక రెండవ విషయం- మానవులు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరడంలో హిందూమతం 

అవలంబించిన పాత్రకి సంబంధించింది. బలవంతాన ఇతరులు సూచించిన గమ్యాలకు చేరుకో 

వడం ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం. అగ్రవర్ణాలకుచెందిన వారికి సేవలు చెయ్యటానికే శూద్రులు 

పుట్టారు అని మనువు చెప్పడం దీనికి ఉదాహరణ. సేవ చెయ్యడాన్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకోమని 

మనువు శూద్రుడికి ఉద్బో! ధిస్తాడు. మనువు ఉద్దేశించిన ఈ క్రింద నియమాన్ని గమనించండి. 

“బాహ్మణులకు సేవ చెయ్యటం ద్వారా జీవనం గడవనవ్షడు శూద్రుడు క్షత్రియుణ్జైనా, 

వైళ్యుణైనా ఆశ్రయించి వారికి సేవ చెయ్యడంద్వారా జీవనం సాధించాలి (10-121) 

“శూద్రుడు బ్రాహ్మణునికే సేవ చెయ్యాలి...”. (10-122) 

శూద్రుడు ఎవరెవరికి ఏమేమి సేవలు చేయాలో నిర్ణయించడంతోనే మనువు ఆగిపో 

లేదు. మరో అడుగు ముందుకేసి, శూద్రుడు తనకప్పగించిన పనుల నుండి తప్పించుకోకుండా 

ఉండేందుకు కూడా పకడ్భందీ ఏర్తాట్లు చేశాడు. శూద్రుడికి అప్పగించిన పనులను అతడు 

సక్రమంగా నిర్వర్తించేలా చేసే బాధ్యతను మనువు క్షత్రియుడికి అప్పగించాడు. 

“రాజనేవాడు వైశ్యుని వ్యాపారం చేయమని, సొమ్మును వడ్డీలకు తిప్పమని, వ్యవసాయం 
చేయమని, పశువుల్ని కాయమని ఆదేశించాలి. అలాగే ద్విజనికి శూద్రుడు. ఎల్లప్షడూ సేవ 

చేయాలని కూడా రాజు ఆదేశించాలో. (8-410) 

“ఎవరిచేత వారి పనులు నిర్వర్తింప చేయటంలో రాజు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిం 
చాలి. నిఘా వెయ్యాలి. "పన చెపిన విధుల్ని ఆయా వర్గాల వారు సక్రమంగా నిర్వహించని 

ర్లు లె 

పక్షంలో ప్రపంచమంతా సందిగ్గంలో పడిపోతుంది”. (8-418) 
డా 

అప్పగించిన పనులు చేయకపోవడం నేరంగా భావించి న్యాయపరంగా రాజు వారిని 

నికి క్రంచాలి. 

“అప్పగించిన పనిని తండ్రికాని, గురువుకాని, స్నేహితుడుకాని, తల్లికాని, భార్యకాని, 

కొడుకుకాని, కుటుంబ వురోహితుడు కాని నిర్వర్తించని పక్షంలో రాజు వారిని కూడా శిక్రిం 

చాలి.” (8-335) 

“తక్కువ వర్ణములో వుట్టిన వాడు తప్పే స్తే ఒక పణం జరిమానా వసూలు చేయాలి. 

ఆదే రాజు నేరం చేప స్తే వెయ్యి పణాలు జరిమాసా చెల్లించాలి. ఇలా వసూలు చేసిన సొమ్మును 

వూజారులైన బ్రాహ్మణులకు దానంగా ఇవ్వాలి లేదా గంగలోనైనా కలపాలి. ఇది చాలా 

పవిత్రమైన శాసనం”. (8-336) 
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మనువు రూపొందించిన ఈ నియమాలు రెండు రకాల విశేషాన్ని కలిగి వున్నాయి. 
ఒకటి భక్తి విశ్వాసాలకు సంబంధించినది, మరోకటి ఆర్థికపరమైన అంశం. భక్తీ మునుగులో 

బానిసత్వ బోధన చేసారు. బానిసత్వం అనే దానికున్న చట్టపరమైన అర్ధం గురించేకాని, దాని 

అంతరార్థం చాలామందికి తెలియదు. దాని అంతరార్థాన్ని దృష్టిలో పె పెట్టుకొని “ఇతరుల ప్రయో 

జనాలకు అనుగుణంగా ఎవరి ప్రవర్తన అయితే నియంత్రణ అవుతుందో అటువంటి వ్యక్తీ 

బానిస అని స్టేటో నిర్వచించాడు. ఈ అర్ధంలో బానిస తనకు తాను లక క్ష్యం కాదు. అతడు 

ఇతరులు కోరుకునే లక్ష్యాన్ని వూరించే సాధనం మాత్రమే. ఈ విధంగా అర్హం చేసుకుంటే 

శూద్రుడు బానిసే. ఆర్దిక విలువలకున్న ప్రత్యేకత దృష్ట్యా శూద్రుడి ఆర్థిక స్వాతంత్రాలను 

నిషేధించే నియమాలివి. “బాద్రుడు సేవంచాల్చిదేనని మనువు పేర్కొన్నాడు. దాంట్లో ఫిర్యాదు 

చేయవలసిన అంశం ఏమీ లేదు. కానీ దాంట్లో వున తప్పంతా అత్ను ఇతరులకు సేవ 

చేయమనటంలోనే వుంది. ఆతన్ని తనకు తాను సేవ చేసుకోమనటం లేదు. అంటే దాని 

అర్హం అతడికి గనక ఆర్దిక న్యాతంత్ర్యం లభిస్తే ఆ తరువాత ఇక శ్రమపడవలసిన అవసరం 

లేము. ఆతడు జీవితాంతం ఆర్ధికపరంగా ఇతరులమీద ఆధారపడి జీవించాల్సిందే. దీనిని 

గురించి మనువు ఇలా చెప్తాడు? 

“మిగిలిన మూడు వర్ణాలను సంపూర్ణంగా సివించటమే శూద్రునికి వృత్తి అని దేవుడు 

నిర్దేశించాడు”. (1-91) 

శూద్రుడు సంపదను కూడబెట్టుకో టానికి హిందూమతం ఏమాత్రం అవకాశం కల్పించక 

పోవడం మూడవ అంశం. మిగిలిన మూడు అగ్రవర్గాలు శూద్రుని సేవకునిగా నియమించు 
కున్నవ్షడు, వారు అతనికి చెల్లించవలసిన జీతభత్యాల విషయమై మనువు చాలా ఖచ్చితమైన 
సూచనల చేశాడు. జీతభత్యాల విషయాన్ని చర్చిస్తూ మనువు చెప్పిన మాటలు ఇవి. 

“ఈ మూడు అగ్రవర్ణాల వారు అతనికి (శూద్రునికి) తమ కుటుంబ పోషణకు పోను 
మిగిలిన సంపదలో - ఆ శూద్రుని శక్తిసామర్థ్యాలు, పనిపాటును, అతను పోషించవలసిన 
కుటుంబ సభ్యుల 'సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకొని అతనికి జీతభత్యాలు చెల్లించాలి”. (10-124) 

“తాము తినగా మిగిలిన ఆహార పదార్దాల్ని మాత్రమే శూద్రునికి ఇవ్వాలి. తమ. పాతబ 
ట్లల్టి, తాము తినని ఆహార ధాన్యాల, పాతబడిపోయిన గృహోపకరణాల్షి అతనికి ఇవ్వాలి”. 

(10- 125) 

జీతభత్యాల విషయమై మునుపు చేసిన సూత్రాలివి. ఇది కనీస జీతభత్యాల వరిధిలోకాదు. 

గరిష్ట పరిధిలోదే. శూద్రుడు ధనాన్ని సంపాదించుకొనడానికి కానీ, కూడబెట్టుకొనడానికి కానీ, 
ఆర్థిక స్వావలంబనను సాధించుకుంటానికి కానీ అవకాశం లేకుండా ఆ శూద్రుడ్డించి ఎలాంటి 
భయం లేకుండా వుంటానికి వీలుగా రూపొందించిన అత్యంత కఠోర శాసనమిది. శూద్రుడు 
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ఆస్తిని కూడబెట్టుకుంటాన్ని సంపూర్ణంగా ని షధించడం ద్వారా మనువు అతడి జెన్నత్యానికి 

ఏమాత్రం అవకాశం లేకుండా చేశాడు. ఆజ్ఞాపూర్వకంగా మనువు యిట్లా చెపాడు. 
" తం 

“బాదుడు డబ్బు సంపాదించటానికి సమర్థుడయినప్టటికీ, అతను సంపదను కూడబె 

ట్టకూడదు. కారణమేమిటంటే- డబ్బును సంపాదించిన శూద్రుడు బ్రాహ్మణున్ని బాధిస్తాడు”. 

(10- 129) 

ఈ విధంగా హిందూమతంలో ఇష్టమొచ్చిన వృత్తిని స్వీక రించడానికి అవకాశం లేదు. 

దానిలో ఆర్థిక స్వాతంత్రంగానీ, ఆర్థిక భద్రతగానీ లేవు. ఆర్థికపరంగా చెప్తాలంటే శూద్రుడి 

స్థితి దెవాధీనమే! 

జ్ఞాన విస్తరణకు రెండు అనుకూల పరిస్థితులు తప్పనిసరిగా వుండాలి. విద్యాలయాల 

వ్యవస్థ (వీయత విద్య) వుండాలి. అక్షరాస్యత “వుండాలి. ఇవి రెండూ లేకుండా జ్ఞానవ్యాస్తి 

అసాధ్యం. ఐద్యాలయాల వ్యవస్థ లేకుండా సంక్తీష్ట సమాజంలోని సమస్త వనరులనూ విజ 

యాలను ప్రసారం చేయడం కుదరదు. నియత 5 విద్య గనక లేకపోయినట్లయితే ఏదయినా 

ఒక విషయానికి సంబంధించిన, సంవుటీకరించబడిన ఆలోచనలూ, అనుభవాలూ యువతకు 

అందుబాటులో లేకుండా పోతాయి. ఇతరుల వద్ద ఒక అనియత పద్దతిలో కాకుండా శిక్షణ 

పొందితే ఇలాంటి జ్ఞాన సముపార్షనకు అవకాశం "వుండదు. నియత విద్య లేకపోయినట్టయితే 

ఎవరికీ నూతనమైన జ్ఞానం కలిగే అవకాశం లేదు. అతని తెలివితేటలు విస్తరించవు. తన 

దైనందిన పనిపాటులకే “పరిమితమయ్యే అవివేక బానిస అయిపోతాడు. కానీ ఈ నియత 

అనేది- పాఠశాలలు, వుస్తకాలు విధానవూర్వకమయిన విషయాలు అంటే చదువులు మొదలైన 

వాటితో ముడిపడినటువంటిది. అక్షరజ్ఞానం, చదవటం, వ్రాయటం తెలియనివాడు ఈ సంస్థల 

వలన లాభం ఎలా పొందగలడు? చదవటం, ప్రాయటం- వీటికి సంబంధించిన ప్రావీణ్యం- 

అనగా అక్షరజ్ఞానం, నియత విద్య- ఇవి ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమించవలసినవి. ఇని 

రెండూ లేకుండా జ్ఞాన విస్తరణ అనేది సాధ్యం కాదు. 

ఈ లిషయంలో పొందూమవుతం సీంచేనీందో చూద్దాం! 

హిందూమతంలో నియత విద్యకు సంబంధించిన భావన చాలా సంకుచిత పరిధి కలది. 

నియత విద్య కేవలం వేదాలను చదువుకోడానికి మాత్రమే పరిమితం. అది చాలా సహజం. 

ఎందుకనంటే- వేదాలను మించిన జ్ఞానం మరెక్కడా లేదని హిందువుల విశ్వాసం. ఈ కారణం 

చేతనే నియత _ విద్యను వేదాధ్యయనానికి పరిమితం చేశారు. అంతేకాదు- పర్యవసానంగా 

వేదాలను చదువుకొనటానికి స్థాపించిన పాఠశాలల్లో మాత్రమే చదువుకోడాన్ని హిందువులకు 
తప్పనిసరి విధిగా గుర్తించడం" జరిగింది. ఈ పాఠశాలలు కేవలం బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే 

ఉపకరించాయి. వర్తకుల జీవితానికీ, వివిధ వృత్తుల పనివారికీ సంబంధించిన కళలూ, శాస్త్రాలు 
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చదువుకోటానికి వీలైన పాఠశాలలను ప్రారంభించటంలో ప్రభుత్వం ఎమాత్రం బాధ్యత వహిం 

చలేదు. ప్రభుత్వ నిరాదరణకు గురైన ఆ కళలూ, శాస్త్రాలు కాలక్రమేణా వాటంతట అవే 

నశించాయి. 

ప్రతివారు- తాము నాంప్రదాయికంగా ఏ వృత్తిని అనుసరించేవారోో ఆ పనిచేసే 

విధానాన్ని వారసత్వంగా తర్వాత తరాలకు నేరేవారు. ఒక వైశ్య యువకుడు తన వృత్తికి 

సంబంధించిన ప్రాథమిక పరిజ్ఞాన సంబంధమయిన వ్యాపార భాగోలిక శాస్త్రమూ, గణే 

తమూ, కొన్ని భాషలను నేర్చుకోవడంతో పాటుగా వ్యాపారానికి సంబంధించిన మెలకువలు కూడా 

తెలుసుకోవలసిన అవసరం వుంది. శూద్ర కులానికి చెందిన వివిధ చేతివృత్తుల వారు 

కూడా తమ పిల్లలకి ఈ విధంగానే ఆయా వృత్తుల్ని, కళల్నీ నేర్పించారు. విద్య కుటుంబ 

సంబంధమయింది. విద్య ఆచరణాత్మకవముయింది. అదే లో ఒక ప్రత్యేక వస్తువుని 

తయారుచేసే నైవుణ్యాన్ని మాత్రమే పెంచింది. కొత్త జ్ఞానానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. పరిధిని 

విస్తృతం చెయ్యలేదు. ఫలితంగా ఆచరణాత్మక ఎద్య మూస పద్దతిలో, సమాజం నుంచ 

సంబంధం లేని ఏకాకితనంలో వ్యవహరించడాన్ని నేర్పింది. పరిస్థితులలో మార్లు వస్తే ఆ విద్య 

ఎందుకూ కొరాగావిదయ్యేది. నిరక్షరాస్యత హిందూ "మతానికీ 'పరంపరాగతమైనది. 'పరోక్షంగానే 

ఆయినా, అది హిందూమతంలో అవిభాజ్యభాగం. ఈ విధానాన్ని మనం అర్ధం చేసుకోవాలంటే 

వేదాల బోధనకు, అధ్యయనానికీ సంబంధించి మనువు రూపొందించిన సూత్రాల పట్ల మన 

దృష్టిని లగ్షం చేయాలి. “అతను (బ్రహ్మ) బ్రాహ్మణులకు వేదాలను చదవటం, బోధించడం 

వృత్తిగా నిర్దేశించాడు”. (1-88) 

“అతను (బ్రహ్మ క్షత్రియుల్న వేదం చదవమని ఆదేశించాడు”. (1-89) 

“అతను (బ్రహ్మ వైశ్యుణ్ని వేదం .... చదవమని ఆదేశించాడు”. (1-90) 

“ఎవడైతే వేదాన్ని అభ్యాసంగా చదువుకుంటున్నటువంటి వాడి దగ్గర వినిగానీ, లేదా 

వేరొకనికి పాఠం చెబుతున్నప్తడు గాని ఆ చదివేవారుగానీ, చెపేవారుగానీ అనుజ్ఞ లేకుండా స్ప 
వేదాన్ని నేర్చుకుంటాడో వాడు దాన్ని (వేదాన్ని) దొంగిలించినవాడు అవుతాడు. అందువల్ల 

నరకాన్ని పొందుతాడు”. (1-116) 

“శూద్రుల సమక్షంలో అతడు (ద్విజుడు) వేదాన్ని ఎవ పడూ చదవకూడదు” (1-99) 

“స్రీలకు వేదపాఠాల ప్రమేయం అవసరం లేదు”. (9-18) 

“ద్విజుడు అనుచితంగా (శూద్రులకు, స్త్రీలకు) వేదాన్ని బోధిస్తే తప్ప చేసిన వాడవు 
తాడు. ఆ నేరానికి శిక్ష బార్జీ తింటూ మాత్రమే ఒక సంవత్సరం బతకాలి”. (11-199) 
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ఈ సూత్రాల్లో ముఖ్యమైన అంశాలు మూడు వున్నాయి. బాహ్మణ, క్షత్రయ, వైశ్యులు 

వేదాలను చదువవచ్చు. వీరిలో గ్రాహ్మణులకు మాత్రమే వేదాలను బోధించే అధికారం వుంది. 

కావీ శూద్రుని విషయంలోనికి వస్తే అతడు వేదాన్ని చదవటాన్కి మాత్రమే కాదు, చదువుతుంటే 

వినటానికి కూడా అనుమతించబడలేదు. 

మనువు తర్వాత వచ్చిన సూత్రకర్తలు కూడా శూద్రులు వేదాలను చదవడం నేరమని 

చెపటమే కాకుండా, దానికీ ఎన్నో కఠిన శిక్షలు విధించారు. 
ఎ 

ఉదాహరణకి గౌతముడు చెప్పిన మూటలివిః- 

శవల్లెవేయటం కోసం ఉద్దేశవూర్వకంగా శూద్రుడు వేదాలను పఠించేటప్పడు గనుక 

వింటే అతని చెవులలో కరిగించిన సీసం లేక లక్కను పోయాలి. వేదాన్ని ఉచ్చరిస్తే అతని 

నాలుకను కోసివేయాలి. వేదాన్ని పంపూర్ణంగా అపోశనం పడితే అతని శరీరమును ముక్కలుగా 

నరికివేయాలి”. (12-4) 

కాత్యాయనుడు కూడా పై విధంగానే చెప్తాడు. 

జన సామానా?ని, విదావంతులను చేయడంలో వెఫలానికి పాచీన ,పపంచాని మొతంగా భీ! “లీ వైఖల్యాణక (6 6 న] సాలు 
తప్పవట్టవచ్చు. కానీ ఏ సమాజం కూడా దాని మతానికి సంబంధించిన గ్రంథాలను ఆ సంఘం 

ప్రజలు చదవకుండా చేసిన నేరానికి పాలడలేదు. అడ్డుకోలేదు. సామాన్యుడు జ్ఞాన సముపార్ణన ర్తి | 
చేయటం అనేది శిక్షించదగిన నేరం అని ప్రకటించడానికి ప్రయత్నించిన సమాజం ఏద్ లేదు. 

కానీ దెవదత సూతాలను చెబుతునా,నన ఒకు. మనువు మాతమే సామాన్న మానవునికి వైఐణల్త ( 1 కాను & బ్ర 
జాన సముపారన హక్కుని నిరాకరించాడు. 
Cu = 

కానీ నేను ఈ విషయాన్ని ఇంకా విస్తరించదలుచుకోలేదు. జన సామాన్యం వేదాలను 

చదవకూడదని నిషేధించడం వల్ల అది నిరక్షరాస్యతను ఎలా పెంచిందో, లౌకిక జీవితాన్ని 

నిర్లక్ష్యం చేసిందో ఇప్పడు చెబుతాను. సమాధానం చాలా సులువైదీ. - వేదాలను చదవటా 

నికి హక్కులేనివారికి వాటితో అవసరం లేదు. ఈవిధంగా చదవటం, రాయటం అనేవి 

వేదాధ్యయనంతో అనుకోకుండా ముడిపడి వున్నాయి. ఫలితంగా వేదాలను అధ్యయనంచేయటం, 

బోధించటం- అనే విషయాలకు సంబంధించిన హక్కులు, నిషేధాలు, చదవటం, వ్రాయటం, 

బోధించడం- అనే విషయాలను కళలకు విస్తరించడం జరిగింది. వేదాల్ని చదవటాన్మి అర్హత 

వున్న వారికి మాత్రమే వ్రాయటం, చదవటం అనే హక్కులు లభించాయి. వేదాల్ని చదవటానికి 

అర్హతలేని వారికి చదవటం, వ్రాయటానికి దూరం చేయబడ్డారు. కాబట్టి చదవటం, రాయటం 

అనేటువంటి అగ్రవర్థాల వారి. హక్కుగానూ, నిరక్షరాస్యత నివ్దు వర్ణాల తలరాతగానూ, 

మనుధర్మ సూత్రాలు నిర్దేశించాయని తెలుస్తోంది. 
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మనువు సామాన్య ప్రజానీకాన్ని చదువు సంధ్యల్లో నిషేధించడం ద్వారా, వారి అజ్ఞానా 

నికి ఏవిధంగా కారణభూతుడయ్యాడో తెలపడానికి ఈ విశ్లేషణ ఒక మెట్టుమాత్రమే. 

ఈ .విధంగా హిందూమతం జ్ఞాన వ్యాప్తిని ప్రోత్సహించకపోవడం ద్వారా వారి సామాన్య 
ప్రజల జీవితాల్లో కారు చీకట్లను నింపింది. 

ఈ విషయాలన్నిటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, హిందూ మతం స్వేచ్చ అభివృద్ధి చెందే 

అన్ని పరిస్థితుల్నీ వ్యతిరేకించింది. అంటే స్వేచ్చనే నిరాకరించింది. 

IV 

హిందూమతం సౌభ్రాతృత్వాన్ని గుర్తించిందా? 

సాధారణంగా సమాజంలో కనిపించే శక్తులు రెండు. వ్యక్తవాదమూ, సాభాత్సత్వం. 

వ్యక్తివాదం ఎప్పడూ వుండేది. ప్రతివ్యక్తీ యిలా అంటాడు. “నేనూ నా పొరుగువాళ్లూ సోద 
రులవుతామా? డాయాదులమా? నేను వారి సంరక్షకుణ్ణా? నేను వాళ్ళకోసం మంచెందుకు 
చేయాలి?” యిలాంటి ప్రశ్నలతో వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తననే తనకి 
లక్ష్యంగా చేసుకొని సంఘంలో కలవని, ఒక్కొక్కప్పడు సంఘానికి వ్యతిరేకమైన దృష్టిని అభివృద్ధి 
చేసుకుంటాడు, వ్యక్తివాదానికి విరుద్ధమయిన లక్షణాలు కలిగింది సౌభ్రాతృత్వం. సహభావనకు 
మదొకపేరే సౌభ్రాతృత్వం. ఇతరుల మంచిలోనే తననితాను గుర్తించుకునే అభిప్రాయాన్ని కలిగిన 
వ్యక్తి సౌభాత్భత్వం కలిగి వుంటాడు. అప్పడం మన ఉనికికి అవసరమైన భౌతిక పరిస్థితుల 

లాగానే ఇతరుల మంచి వ్యక్తికి సహజమైనదిగాను, అవసరమయినదిగాను తయారవుతుంది. 
సౌభ్రాత్భత్వానికి సంబందించిన ఈ భావం వుండటం వల్లనే తనలాగే సంతోషం కోసం వ్యక్తీ 

పాకులాడే ప్రతి సహజీవినీ, తనకి శతృవుగానే భావిస్తాడు. వాళ్ళ లక్ష్య సాధనలో వాళ్ళని 
ఓడించి తద్వారా తన లక్ష్యసాధనలో తాను గెలుపొందాలని చూసాడు. వ్యక్తి వాదం అరాచ 

కత్వాన్ని సృష్టిస్తుంది. మానవుల మధ్య నైతిక విధానాన్ని పెంపొందించి, దాన్ని రక్షించేది ఒక్క 
సౌభాతృ్ళత్వమే. ఈ విషయంలో ఏ విధమైన సందేహమూ లేదు. 

సాభ్రాత్భత్వానికి సంబంధించిన సహవేదనాభావం అసలు ఎలా వుడుతుంది? ఈభావం 
సహజసిద్ధమేనని జె.యస్. మిల్ అంటాడు. 

సాంఘిక వ్యవస్థ అనేది మానవుడికి ఎంతో సహజమైనది, చాలా అవసరమైనది. అంతే 
కాదు- మనిషికి బాగా అలవాటయినటువంటిది. ఏవో కొన్ని అసాధారణ పరిస్థితుల్లో తప్ప లేక్ర 
వఐచ్చికమయిన ఏవో కొన్చి వైరాగ్యం వల్ల కానీ, మనిషి దానిలో సభ్యుడు కాకుండా పోతాడు. 

సంఘంతో మనిషికున్న అనుబంధం రోజురోజుకి బలపడుతుంది. దీనిమూలంగా మానవజాతి 
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. ఆటవిక స్వేచ్చాదశ నుంచి బయటవడుతుంది. కాబట్టి సమాజ స్థితికి అవసరమైన ఏ పరిస్ధత్ గ్ 

అయినా మనిషి వుట్టన, మనిషి గమ్యమయిన సంఘ పరిస్థితులకు సంబంధించిన భావనలతో 

అత్యంత అవిభాజ్యమయిన సంబందం ఏరడుతుంది. 
ఎ 

ఇక మానవులు సభ్యులయిన ఈసమాజంలో, యజమానీ, సేవకుడూ సంబంధాలు 

మినహాయిస్తే, అందరి ప్రయోజనాలను పరిగణనలోనికి తీసుకుంటేనే తప్ప, మరేవిధంగా ఇతర 
నిర్ణయాలు సాధ్యం కాదు. అందరి ప్రయోజనాలూ సమానంగా గౌరవింపబడినప్తడు మాత్రమే 

సమానుల మధ్య సమాజం అస్తిత్వాన్ని కలిగివుంటుంది. అందువల్ల నాగరికతకి సంబంధించిన 

అన్ని దశల్లోనూ, సర్వంసహా చక్రవర్తిమినహా, ప్రతివ్యక్తీ స సమానుడే. ఎవరో ఒకరితో ప్రతివ్యక్తి 

ఈ నియమాలకు అనుగుణంగా సహజీవనం చేయకతప్పదు. మరే యుగంలోనైనా దీనిలో (ఆ 

నియమబద్ద జీవన విధానంలో) సంఘ సరంగా కొంత అభివృద్ధి కనిపించిందేకా నీ, ఎవ్వరితోనూ, 

మరేయితర నియమాలతోనైనా శాశ్వతంగా జీవించడం అసాధ్యమయినది. ఈవిధంగా ప్రజలు 

ఇతర ప్రజల ప్రయోజనాలను గుర్తించడం ద్యారా మాత్రమే అభివృద్ధి చెందడం నాధ్యమయింది. 

ఈ సోదరభావం హిందువులలో ఎక్కడయినా కనిపిస్తుందా? ఈ క్రింది వాస్తవాలు 
ఈ ప్రశ్షకు సంబంధించి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేస్తాయి. మనల్ని పట్టి నిలబెట్టే మొట్ట 
మొదటి వాస్తవం- కులాల సంఖ్య. ఆ కులాల సంఖ్యను యింతవరకూ ఎవరూ ఖచ్చితంగా 

లెక్కించలేకపోయారు. కానీ వాటి సంఖ్య రెండువేల పైనే వుంటుందని అంచనా వేశారు. 
అవి మూడువేలు కావచ్చు. ఈ వాస్తవానికి సంబంధించిన ఆలోచనా అంశాల్లో ఇది ఒక్కటే 

కాదు. మరికొన్ని వున్నాయి. కులాలు ఉపకులాలుగా విభజింపబడ్డాయి. వాటి సంఖ్య అసం 

ఖ్యాకం. బ్రాహ్మణ కులం మొత్తం జనసంఖ్య కోటిన్నర. కానీ ఆ బాహ్మణ కులంతో. 1886 

ఉపశాఖలు, శాఖలున్నాయి. ఒక్క పంజాబు రాష్ట్రంలోనే సారస్వత బ్రాహ్మణుల్లో 469 ఉపకు 

లాలున్నాయి. అలాగే పంజాబులోని కాయస్టులలో 590 ఉపకులాలున్నాయి. సాంఘిక జీవనాన్ని 

చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడగొట్టి యిలాంటి అసంఖ్యాక ఉపకులాల సంఖ్యను ఎవరైనా స్పష్టంగా 

గమనించవచ్చు. 

కులాలు అసంఖాక్యమైన చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోవటమనేది మూడవ అంశం. 

ఉపకులాలు కేవలం వంద కుటుంబాలు మాత్రమే కలిగినటువంటివి. వాళ్ళు ఎంతగా అంత 

స్పంబంధాలు కలిగి వుంటారంటే పగోత్ర సంబంధ నియమాలను అతిక్రమించకుండా తమ 

కులంలోనే వివాహం చేసుకోవడం వాళ్ళకి చాలా కష్టం. 

ఎటువంటి అల కారణాలతో ఈ శాభోవశాఖలు ఏర్పడ్డాయో గమనించడం అవసరం. 
అ) FE) 

అలాగే కులాల వ్యవస్థలోని అంతరాల నిచ్చెన మరొక గమనార్హ అంశం. కులాలన్నీ 
అంచెల స్వభావాన్ని రూపొందించుకున్నాయి. దాని ప్రకారం ఒక కులం అన్నిటికంటే ప్రథమ 



యా. 

ర్2 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

స్థానంలో వుంటుంది. అది ఉన్నతమైనది. మరొకటి అల్పమైనది. ఇది అన్నిటికంటే నిమ్మమయి 
దా మో 

వది. ఈ రెండింటికీ మధ్య కొన్నింటికంటే పైన, కొన్నింటికంటే దిగువన మరికొన్ని కులాలు 

వున్నాయి. ఈ కుల వ్యవస్థ కులాల మధ్య హెచ్చుతగ్గులను నిరూసించే పద్ధతికి చెందింది. దీని 

ప్రకారం ఉన్నత అట్టడుగు కులాలు తప్ప మిగిలిన కులాలు అన్ని మరికొన్ని ఇతర కులాల కంటె 
౨ 

ఆధిక్యాన్ని కలిగి ఉన్నవే. ఆధిక్యాన్ని ఆస్థానాన్ని ఎలా నిర్ణయించారు? ఆధిక్యం, నిమ్మత్వం, 
అవిధేయత్వం రెండు నియమాలపై నిర్ణయం అవుతాయి. అని: 

1. మతపరమైన కర్మకాండలతో ముడిపడినటువంటివి. 

0. సహపంక్తి భోజనానికి సంబందించినటువంటివి. 

హెచ్చుతగ్గుల నియమాల ప్రాతిపదికగా నుతం మూడు మార్గాల్లో తన ప్రణాలికను 
ఐర్హరచుకున్నది. మొదటిమార్గం మత సంబంధమయిన కర్మకాండలకు సంబంధించినది. రెండ 

వది మత కర్మకాండలతో జతపడిన మంత్రోచ్చారణకు సంబంధించినది. మూడవది వురోహితుని 
స్థానావికి సంబంధించినది. 

అగ్ర స్థానానికి సంబందించిన కర్నకాండలతో ప్రారంభిద్దాం. హిందూ ధర్మ శాన్తాలు 

16 మతపరమయిన కర్మకాండల్ని నిర్దశించాయి. ఆ పదహారూ హిందూమత సంబంధి కర్మ 
కాండలే అయినప్పటికీ ప్రతి హిందువూ ఆ పదహారింటినీ ఆచరించడానికి హక్కును కోరలేడు. 
కొద్ది మందికీ మాత్రమే వాటిని" నిర్వహించగల హక్కు వుంది. కొంతమందికి కొన్ని ప్రత్యే 
కమైన  కర్మకాండలను నిర్వహించడానికి అనుమతించడం జరిగింది. కొంతమందికి కొన్ని 

ప్రత్యేకమైన _కర్మకాండల్ని నిర్వహించడానికి అవకాశం లేదు. ఉదాహరణకు ఉపనయనం లేక 
జందెం వేసుకుంటారు. కొన్ని కులాలకు ఈ హక్కు లేదు. ఈ కర్మకాండలను నిర్వహించే 

హక్కుకి సంబంధించిన ప్రమాణాలే ఈ విభేదాల్ని ఏర్పరిచాయి. కొన్ని కర్మకాండల్సి ఆచరించడా 
నికి ఆర్హతఉన్న కులం, కొన్నిటిని మాత్రమే ఆచరించటానికి అర్హతవృున్న కులం కంటే స్థాయిలో 
ఉనతమవుతుంది. 

కులాలు హెచ్చు తగ్గులు నిర్ణయించడానికీ మరొక (ప్రధాన ఆధారం మంత్రాలు. వీటి 
విషయం చూద్దాం. హిందూమతం ప్రకారం ఒకే కర్మకాండ రెండు రకాలుగా ఆచరించడం 
కనిపిస్తుంది. 1. వేదంలో చెప్పిన ఎధంగా ఆచరించడం. 2. వురాణంలో చెప్పినవిధంగా 
ఆచరించడం. వేదంలో చెప్పిన విధానంలో కర్మకాండల్లి నిర్వహించడమంటే వేద మంత్రాలతో 
నిర్వహించడమనే అరం. వురాణంలో చెప్పిన విధంగా కర్మకాండలు నిర్వహించడమంటే వురా 
ణాల్లోని మంత్రాలతో కర్త కాండల్ని నిర్వహించటమనే అర్థం. హిందూమత గ్రంథాలు రెండు ' 
రకాలు. 1. నాలుగు వేదాలు, 2. పద్దెనిమిది వురాణాలు. ఇవన్నీ కూడా పవిత్ర మత గ్రంథాలుగా 
గౌరవాన్ని పొందుతున్నా, అన్నిటికీ సమానమైన పవిత్రతలేదు. వేదాలకు అత్యంత ఉన్న తమయిన 
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పవిత్రత వుంది వురాగాలకు అతి తక్కువ పవిత్రత వుంది. ఈ మంత్రాలు ఈవిధంగా 

సాంఘిక ప్రామాణికతకు అవకాశం యిచ్చాయనేది స్పష్టం. వేదంలో చెప్పిన విధంగా కర్మకాండల్ని 

నిర్వహించడం అనేది ప్రతి కులానికీ ఉన్నహక్కు అనే విషయం గుర్తించ తగింది. మూడు 

కులాలకు పదహారు కర్మకాండల్లో ఒకటిని నిర్వహించటానికి హక్కు వుంది. అయితే అనిర్వ 

హణలో. ఒక కులానికి వేదంలో చెప్పినవిధంగా, మరొక కులానికి వురాణంలో చెప్పిన విధంగా 

“మాత్రమే నిర్వహించే అధికారం వుంది. తమ కర్మకాండల్లో ఒక కులం ప్రయోగించదగిన 

మంత్ర విషయంలో పూర్వ రివాజు అలాగే కొనసాగుతుంది. వేద మంత్రాలను ఉపయోగించే 
కులం ఉన్నతమైన కులంగాను, వురాణంలో చెప్పిన మంత్రాలు ఉపయోగించే కులం దానికంటే 

తక్కువదిగానూ నిర్ణయించడం జరిగింది. 

మతంతో ముడివడిన వురోహితుణ్ని రెండవ ఆధారంగా తీసుకుందాం. తమ కర్మకాం 

డలను నిర్వహించి వాటి వూర్తి ప్రయోజనాల్ని పొందాలంటే హిందూమతం ప్రధాన సాధనం 

పురోహితుడే. మత గ్రంథాల చేత నియమితుడైన వురోహితుడు బాహ్మణుడు. కాబట్టి బ్రాహ్మ 

ణుడు తప్పనిసరైనవాడు. కానీ మత కర్మకాండలను నిర్వహించడానికి కులంతో సంబంధం 

లేకుండా బ్రాహ్మణుడు వాలొనటాన్ని పవిత్ర (గ్రంథాలు అంగీకరించలేదు. ఏకుల ఆహ్వానాన్ను 

అంగీకరించాలి, ఏకుల ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించాలి అన్న విషయం బ్రాహ్మణుని నిర్ణయానికి 

సంబంధించినదే. అతడు ఏ కుల కర్మకాండలను పర్యవేక్షించాలి. వేటిని మానాలి, ఎప్పడో 

స్థిరపడిన ఆచారానికి సంబంధించినది ఈ వాస్తవమే- కులాల మధ్య ఏది ముందు ఏది వెనుక 

అనే విషయాన్ని నిర్ణయించడానికి ఆధారమౌతుంది. బ్రాహ్మణుడు మతోత్సవాలను నిర్వహించని 

కులం కంటే నిర్వహించే కులం ఉన్నతమైనదిగా గుర్తించడం జరిగింది. 

కులాల హెచ్చుతగ్గుల విషయంలో రెండవ ఆధారం సహపంక్తి భోజనానికి సంబం 

ధించినది. వివాహ నియమాలు సహపంక్తి భోజనాల నియమాలంతగా అంతరాల వ్యవస్థకు 

తావివ్వలేదు. కులాంతర వివాహం కులాంతర భోజనం- వీటి నిే షిధించే నియమాల మధ్య 

తేడా ఉండటమే దీనికీ కారణం. ఆ వ్యత్యాసం స్త స్పష్టమైనదే. కులాంతర వివాహానికి నిషేధం 

గౌరవించతగిందే కాదు తప్పనిసరిగా పాటించవలసీంది కూడా. కానీ కులాంతర సహపంక్తి 

భోజనాలు నిషేధించడం వల్ల అనేక కష్టాలు మొదలయ్యాయి. అన్ని పరిస్థితుల్లోను, అన్ని 
ప్రదేశాల్లోను దీన్ని ఖచ్చితంగా పాటించడం కుదరదు. మనిషి ఒక ప్రాంతం నుంచి వురో 
ప్రాంతానికి వలన వెళ్ళడం సహజం. వెళ్ళిన ప్రతి ప్రదేశంలోను తన కులంవార్షి వెతికి పట్టుకో 
వడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒక్కో పర్యాయం కొత్త వ్యక్తుల మధ్య అతడు గడపనలసిన పరిస్టితి 
ఎదురవ్వవచ్చు. వివాహం అనేది తొందర తొందరగా చేసేదికాదు. కాని ఆహార విషయం 
అలా కాదు. వెంటనే గ్రహించక (తినక) తప్పదు. తన కులం వ్యక్తి దొరికేనరకు వివాహం 
చేసుకోనని ఎవరైనా నిరీకి కంచవచ్చు. కానీ భోజనం విషయంలో అలా సాధ్యం కాదు గదా. 

అతడు తప్పకుండా ఎక క్కడో ఒకచోట, ఎవరో ఒకరి ద్వారా ఆహారాన్ని స్వీకరించా ల్ఫిందే. అలా 
ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తే ఏ కులం నుంచి ఆహారాన్ని _ స్వీకరించాలనే ప్రశ్ష తలెత్తుతుంది. తన 
కులం కంటే తక్కువ కులం నుంచి స్వీక కరించకూడదు అన్నది నియమం. ఇలా ఒక కులం 
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నుంచి మాత్రమే ఆహారాన్ని స్వీకరించవచ్చునని, మరొక కులం నుంచి స్వీకరించకూడదని 
నిర్ణయించే ఈనియమం ఎలా వచ్చిందో కనుక్కునే మార్గం ఏదీ లేదు. ఎంతోకాలం నుంచి 

ఆచరణలో వున్న : రివాజు కారణంగా ప్రతి హిందువుకి తాను ఏ కులం నుంచి ఆహారం 

స్వీకరించవచ్చు, ఏ కులం నుంచి స్వీకరించగూడదు అన్న విషయం తెలుసు. బ్రాహ్మణుడు 
అనుసరించిన నియవమాన్నిబట్ట ప్రధానంగా ఈ విషయం నిర్ణయింపబడింది, బ్రాహ్మణుడు 

ఆహారాన్షిస్వీకరించడం లేక మానివేయడం అనేదాన్ని బట్టి కులాల హెచ్చుతగ్గుల్ని నిర్ణయించడం 

జరిగింది. బ్రాహ్మణుడు ఆహారాన్ని, నీటిని స్వీకరించే విషయమై ఎన్నో నియమాలున్నాయి. ఈ 

సందర్భంగా వాటిని చూద్దాం. 1. అతడు కొంతమంది నుంచి నీరు “మాత్రమే స్వీకరించవచ్చు. 

ఇతరుల నుంచి తీసుకోకూడదు. 2. నీటితో వండిన ఆహారాన్ని ఏకులం ఇచ్చినా బ్రాహ్మణుడు 
తీసుకోకూడదు. 3. నూనెతో చేసిన ఆహార పదార్థాలను బ్రాహ్మణుడు కొన్ని కులాల నుంచి 
స్వీకరించవచ్చు. అంతేకాదు ఆ ఆహారం, నీరు తీసుకోటానికి ఉపయోగించే సాత్రల సిషయంలో 

ఎన్నో సయమాలున్నాయి. బ్రాహ్మణుడు ఆహారాన్మిగాని, నీటిని గానీ మట్టితో చేసిన దాత్రద్వారా 

కొన్ని కులాల నుంచి స్వీకరించవచ్చు. కొన్ని కులాల నుంచి కేవలం ల్ రోహపాత్రలద్యారానో, 

మిగిలిన వారి నుంచి గాజు పాత్రల ద్వారానో ఆహారాన్ని స్వీకరించవచ్చు. అతడు ఆహారాన్ని 

స్వీకరించని కులం కంటే నూనెతో వంటకాలను స్వీకరించే కులం ఉన్నతమైనది. అలాగే మట్టి 

పాత్రలో తీసుకున్న కులం ఉన్నతమైనది. వీటిని తీసుకోని కులం కంటే తీసుకున న్న కులం 
ఉన్నతమైనది. అలాగీ మట్టిపాత్రలో వీటిని తీసుకున్న కులం కంటే పాత్రలో తీసుకున్న కులం 
ఉన్నతమైంది. ఈ రెండు కులాలు కూడా గాజు పాత్రతో తీసుకున్న కులం కంటే ఉన్నతమైనవి. 
గాజు కళంకంలేని పదార్దం (నిక్షేప ౦) కాబట్ట బాహ్మణుడు తక్కువ కులాల నుంచి కూడా 

గాజు పాత్రల్లో వీటిని స్వీకరించవచ్చు. కానీ తర లోహాలు కళంకా న్ని కలుగజేస్తాయి. పాత్ర 
అంటు లేక శుద్ధి" ఆ పాతను ఉపయోగించే వ్యక్తీ స్థాయికీ సంబంధించినటువంటిది. ఆ 

స్థాయి నీటిని హీ త్రద్వారా స్వకరించే (బ్రాహ్మణుని యిష్టాయిష్టాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 

హిందూమతంలోని కులాల అగ్రపీఠాధిపత్య వ్యవస్థలో కులం స్థానాన్ని, న్గాయిని నిర్గ 

యించే కొన్ని అంశాలు ఇని. 

కుల వ్యవస్థలోని ఆంతరిక వ్యవస్థ ఒకానొక సామాజిక మనస్తత్వం ఏర్పడటానికి కారణ 
మయింది అనే విషయం గుర్తించతగినటువంటిది. సాంఘిక హోదాకి సంబంధించి వివిధకులాల 
మధ్య శత్రుత్వ భావనను కలుగజేయడం దానిలోని మొదటి విషయం. కులాల మధ్య అస 
హ్యకరయిన ఆరోహణా క్రమాన్ని (క్రీందనుంచిపైకీ) అవమానకరమైన అవరోహణా క్రమాన్ని 
(పైనుంచి క్రిందికి కల్గించడం రెండో విషయం. 

పరస్తరం అస సహ్యించుకునే, అవమానపర్చుకునే ఈ విధమయిన సామాజిక మనస్తత్వాన్ని 
భారతదేశంలో వాడుకలో వున్న అసంఖ్యాకమైన సామెతలతో ఉదాహరణ వూర్యకముగా నిరూ 
పించవచ్చు. అలాంటి ఉదాహరణలకు పనికీవచ్చేవి నేను సేకరించినది. కొన్ని సామెతలు ఇని 
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(ఈ సామెతలు రాత ప్రతిలో లేవు. సం..) 

ఈవిధమైన అసహ్యం, అవమానం కేవలం సామెతల్లోనే కా కాదు, హిందూ సాహిత్యంలో 
కూడా వీటిని చూడొచ్చు. సహ్యోద్రి ఖండం అను పేరుగల ధర్మ గ్రంథాన్ని ఈ సందర్భంలో 
నేను ఉదహరిస్తాను. 

హిందూ పవిత్ర వాజ్మయంలో భాగమైన వురాణాల్లో ఇది ఒకటి. కానీ ఇతర పురా 

ల్లోని విషయం కంటే దీనిలో విషయం వూర్తిగా భిన్నమైంది. ఇది వివిధ కులాల' వుట్టు 
ఫూర్యోత్రరాలను గురించి చర్చిస్తుంది. ఆ విధంగా నిరూపించేటప్పడు ఇతర కులాలకు ఉన్నత 

మూలాల్ని బాహ్మణ కులానికి అసహ్యకరమైన పుట్టుకను కట్టబెట్టింది. ఇది మనువుపై తీరు 

కున్న ప్రతీకారమే. ఒక జాలిగా బ్రాహ్మణులను నీచంగా అధిక్షేపించిన రచన యిది. దీన్ని 

(సహ్యాద్రి ఖండాన్ని) నాశనం చేయ్యమని సహజంగానే పీష్యాలు ఆదేశించారు. ఆ సర్వనాశనం 

నుంచి కొన్ని ప్రతులు బతికి బయటపడ్డాయి. నేను వేయబోయే (పళ శ్షకు ముందుగా ఇంకొక్క 

వాస్తవాన్ని మీముందుంచుతాను. 
ది 

ఈనాటి హిందువులు సాధారణంగా మార్కిజానికి బద్ద వ్యతిరేకులు. వర్గవోరాట సిద్దాం 

తాన్నిచూసి వారు భయభ్రాంతులవుతున్నారు. కానీ భారతదేశం వర్గ సంఘర్షణల నిలయమే 
కాదు, పోరాటాల భూమి కూడా. 

అలాంటి వర్గపోరాటాల్లో అత్యంత తీవమైనది బ్రాహ్మణులకు క్షత్రియులకు మధ్య జరి 

గినటువంటిది. ఈ రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన వర్ల పోరాటాన్ని ప్రాచిన భారతీయ సారస్వతం 

చక్కగా చిత్రించింది. . 

మొట్టమొదట నమోదయిన సంఘర్షణ బాహ్మణులకు, (క్షత్రియులకు, క్షత్రియుడైన 
వేనుడికి మధ్య జరిగినటువంటిది. అత్రి వంశానికి చెందిన అంగుడికి, మృత్యువు కుమార్తె 
అయిన సునీతకు 4 పుట్టిన వాడు వేనుడు. తాత అయిన కాలుని (మృత్యువు) వల్ల సంక్రమించిన 
అవగుణాలతో వేనుడు తన విధులను తోసిరాజని, కావు ప్రభావంతో మోహావేశుడై జీవించాడు. 
వేదవిహిత : 'కర్మల్షి నిరాకరించి అరాచకత్వాన్ని ఆశ్రయించి, మతాతీతమైన జీవన విధానాన్ని 
నెలకొలాడు వేనుడు. అతని పాలనలో వేదాధ్యయనం వషట్కారం లోపించాయి. యజ్ఞాలు 
మొదలైన కర్మల వల్ల లభించే హవిస్సులు (గోలటానికి దేవతలకు అవకాశం లేకపోయింది. (స్తన 

హోతను! నేనే భోక్తను! ఈ బలులు, హవఎస్సులు నాకే చెందాలి” అని వేనుడు ఆజ్ఞాపించాడు. 

తనకులేని అధికారాలను తానే ప్రకటించుకొని ధర్మాన్ని అతిక్రమించి ప్రవర్తిస్తున్న వేనుని దగ్గరకు 
మరీచి నాయకత్వంలో బుషులంతా వెళ్ళారు. వేనునితో మరీచి “ఓ వేనా! అధర్మాన్ని ఆచరిం 

చకు. కొన్నేళ్ళు పట్టే యజ్ఞాన్నాకడాన్షి నిర్వహించ తల పెట్టాం. నువ్వు ప్రజాపతి అత్రి వంశంలో 
పుట్టన వాడివి. ప్రజా సంరక్షణకోసం జీవితం వినియోగం కావాలి. ఈ కార్య నిర్వహణలో 
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నీవూ పాలు పంచుకోవాలి” అన్నాడు. ఏది మంచో ఏది చెడో గ్రహించలేని మూర్చుడైన వేనుడు 
హేళనగా వారితో “ధర్మ నిర్దేశం చేయగలవాడు నాకంటే మరొకడు ఎవడున్నాడు? ఎవడి 

ఆజ్ఞల్నో నేనెందుకు పాటించాలి? జ్ఞాన సంపత్తిలో, సంసార నిర్వృహణల్లో, శమదమాదుల్లో, 

దృధేక్వంలో సత్యపాలనలో నాతో సమానమైన వాడు భూమ్మీద వేరొకడు ఉన్నాడా? సర్వసృష్ట 

చైతన్యానికీ, సమస్త ధర్మాలకీ మూలకారకుణ్ని నేనే నన్న విషయం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. 

నేనే గనక తలచుకుంటే “భూమిని తలక్రిందులు చేయగలను. జలప్రళయాన్ని కల్పించగలను, 

భూమ్యాకాశాలను మూసివేయగలను'- అని అన్నాడు. అహంకారంతో కన్నుమి న్నుగానకుండా 

విర్రవీగే వేనుని మాటలకు కోపగించుకున్న తపస్పంపన్నులైన ఆ మహర్షులు అతణ్జే పట్టుకుని 

అతని ఎడమ తొడపై రుద్దారు. అవ్షడు ఆ తొడలోంచి నల్లని శరీర వర్ణంలో ఒక పొట్టివాడు 

వుట్టాడు. వాడు భయంభయంగా చేతులు జోడించి నిలబడ్డాడు. అప్పడు అత్రి వాడితో కూర్చో) 

(నిషాదా) వేనుని కల్మషంలోంచి పుట్టిన నీవు నిషాద జాతికి మూలవురుషుడివి అవుతావు. 

అంతేకాదు. “ధివర” (జాలరులకు మూలవురుషుడివి అవుతావు. అదే విధంగా వింధ్య 

పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించే ఆధర్మాభిమానులైన “తుఖారులు” తుంబురులు వేనుని నుంచి 

పుట్టారు. ఆ తర్వాత శక్తి సామర్భ్యాలున్న ఆ బుషులు ఆగహావేశాలతో నిప్ప పుట్టంచటానిక్షి 

అరణి చెక్కను రుద్దినట్టుగా వేనుని “కుడిచేతిని రుద్దారు. వేనుని శరీరం నుంచి ప్రతిస్థర్దిగా అగి 

తేజస్సుతో ప్పధువు "జన్మించాడు. » 

“వేనుని కొడుకు (ప్పధువు) చేతులు జోడించి మహర్షులతో ఇలా అన్నాడు. మహర్షు 

రా! ప్రకృతి సిద్దంగా ఐధినిర్వహణకు సంబంధించిన నియమాల గురించి నాకు తెలిసింది 

చాలా స్వల్పం, నేమ్ వాటిని ఎలా అమలు చేయాలో వాస్తవంగా చెప్పండి. సందేహించకండి! 

మీరు నేను ఆచరించవలసిన విధులుగా వేటిని నిద్దేశిస్తారో తు.చ తప్పకుండా ఆచరిస్తాను” 

పడు దేవతలు, మహర్షులు ఇలా అన్నారు. “ఏ విధి "అయితే ఆజ్ఞాపీంచడం జరిగిందో నీ 

యష్టానిష్టాలతో సంబంధం లేకుండా దానిని సంకోచం లేకుండా నిర్వహించు. అన్ని ప్రాణుల్నీ 

సమానంగా చూడు. కానుం, క్రోధం, త్స అహంకారం వీటికి దూరంగా వుందు, ధర్మ 

మార్గం నుంచి ఎవడైతే బ్రష్పుడౌతాడో వాబ్న న్ విధినిర్వహణలో భాగంగా భుజబలంతో 

అణచీవేయి. మనో వాకా గ్రాయ కర్మలతో వీ రాజ్యంలోని బ్రాహ్మణులను (వేదాల్ని) అనుక్షణం 

కాపాడు. శిక్షల లనుంచి బ్రాహ్మణుల్ని మినహాయిస్తానని ప్రమాణం చేయి. అలాగే వర్ణ సంకరం 

కాకుండా చూస్తానని ఒట్టుపెట్టు” బుషుల నేతృత్వంలోని దేవతలతో అప్పడు వేనుని పుత్రుడు 
ఇలా అన్నాడు. “మహర్షులారా! “దేవతలారా! నా గౌరవాన్ని అందుకోండి. "పదంలో చెప్పిన విధం 

గానే నేను ఆచరిస్తాను" జ్ఞానవిధి శుక్రుడు అతని వురోహితుడు అయ్యాడు. వాలఖిల్యులు, 
నారస్వత్యులు అతని అమాత్యులయ్యారు. మహర్షి, వూజ్యుడు అగు గార్లుడు అతని ఆస్థాన 

కారాంతికుడు (జో తిష్కుడు) అయ్యాడు.” 

బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియరాజు వురూరవుడికి మధ్య జరిగిన పోరాటం- నమోదైన రెండవ 
వృత్తాంతం. మహాభారతంలో ఆదిపర్వంలో దీని సంగ్రహ ప్రస్తావన కనిస్తోంది. 

లు ఇ ఎ అవీ 
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“ఇళకు పుట్టిన రాజు పురూరవుడు. ఆ చక్రవర్తి భూమండలం మొతాన్ని, పదమూడు 

ద్వీపాలను, తన శౌర్యశక్తితో జయించి పాలించాడు. ఆ పురూరవ చక్రవర్తి మదంతో కన్నుకానని 
వాడై, బాహ్మణులతో సంఘర్షణకు దిగాడు. బ్రాహ్మణులు అరచిగీ పెట్టినా మానక వారి ధనాన్ని 

కొల్లగొట్టాడు. నగానట్రా దోచుకున్నాడు. అప్పడు సకత్కుమారుడు బ్రహ్మలోకం నుంచి వచ్చి 

పురూరవునికి హితబోధ చేశాడు. అయితే వురూరవుడు దానిని ఖాతరు చేయలేదు. అప్పడు 
మునులకు తీవ ఆగ్రహం కలిగి, రాజు ఉన్మత్తుడైపోగలడని శపించారు. ఈ విరాట్టురుషుడు 

(వురూరవుడు) ఊర్వశితో కలిసి అప్పటి వరకు గంధర్వలోకంలో వున్న అగ్నిని పవిత్ర కర్మకాం 

డలు నిర్వహించడానికి భూమికి తీసుకొని వచ్చాడు. అతడు (పురూరవుడు) దానిని మూడు 
భాగాలుగా చేశాడు. అవే త్రేతాగ్నులు” 

నమోదైన మూడవ సంఘర్షణ బాహ్మణులకు, నహుష మహారాజుకు మధ్య జరిగిన 

సంఘర్షణకు సంబంధించినటువంటిది. మహాభారతం ఉద్యోగపర్వంలో ఈ కథ వూర్తి వివరము 
యె 

లతో ఉంది. ఆ కథ ఇదె. 

“ఆవిధంగా దేవతల రాజైన ఇంద్రుడు- వృత్తాసురుని సంహరించిన తర్వాత (వృత్తుడు 
బాహ్మణుడుగా పరిగణింపబడడం చేత) బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టుకుంటుందేమోనని భయ 
పడి దూరంగా పారిపోయి, ఒక నీటి మడుగులో దాక్కున్నాడు, అర్దాంతరంగా ఇంద్రుడు 

వమూయం కావడంతో క్రతుకృత్యాలకు తీవ్ర విఘాతమేర్తడింది. అధికార కార్యకలావాలు స్తంభిం 

చిపోయాయి. తీవ సందిగ్ధంలో పడిన బుషులు దేవతలు మానవుడైన నహుషుని ఇంద్ర 
సింహాసనం అధిష్టించాల్సిందిగా కోరారు. మొదట్లో ఇష్టపడకపోయి నప్పటికీ, అధికారమనేసరికి 
ఆశపడి వదలలేక మనసు మార్చుకున్నాడు. ఇంద్రపదవి చేపట్టాడు. అప్పటిదాకా ఎంతో గౌర 
వంతో మంచిగా బతికిన నహుషుడికి అనుకోకుండా లభించిన ఈ అధికారం అహంకారాన్ని 
పెంచింది. విలాసాలు పెరిగిపోయాయి. యాద్భృచ్చికంగా ఒకసారి ఇంద్రుని భార్య అయిన 

ఇంద్రాణిని చూడడంతో నహుషుని కన్ను ఆమెమీద పడింది. ఎలాగైనా ఆమెను అనుభవించా 
లన్న కోరిక పెరిగింది. దీనికి భయపడిన ఇంద్రాణి దేవతా సంరక్షకుడైన అంగిరన బృహస్తతిని 
శరణు కోరింది. పర వురుషుని భార్యను కోరడం మహా పాతకమని నహుషునికీ బృహస్పతి 
నచ్చచెప్పడానికి ప్రయల్షించాడు. దానిని పెడచెవిని పెట్టి నహుషుడు ఈ విషయంలో నేను 
ఇంద్రుడంత నీచుణ్చి కాను" అని తన చర్యను సమర్ధించుకున్నాడు” 

బృహస్పతితో నహుషుని వాదన ఇంకా ఈ విధంగా సాగింది. “పరము పవిత్రుడైన గౌత 
ముని భార్య అహల్యను ఇంద్రుడు చెరచినవుడు ఇంద్రుణ్ని మీరెందుకు వారించలేకపోయారు. 
తాను చూచిన ఏ స్త్రీని అయినా ఇంద్రుడు వదిలాడా? ఈ విషయంలో ఇంద్రుడంతటి 
ఆటరికాడు మరొకడు వున్నాడా? మోసాలు చేయడంలోను, ఎత్తులు వేయడంలోను ఇంద్రుడు 
వంటి జిత్తులమారి ఇంకొకడున్నాడా? ఎందుకు దేవతలు ఇంద్రుడి ఆగడాలను నహించారు?” 
అని నహషుడు అడిగాడు. దానితో దేవతలు ఇంద్రాణిని తీసుకు రావడానికి వెళ్ళారు. బృహస్తతి 
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మాత్రం పట్టు విడువలేదు. అతని సలహాతో ఇంద్రాణి తను భర్తను వెతకడానికి వెళుతున్నానని, 
నహుషుని కొంత గడువు అడిగింది. ఆమె అభ్యర్థనను నహుషుడు అంగీకరించాడు. నిశాదేవి 
సహాయంతో తన భర్తను వెదకడానికి ఇంద్రాణి బయలుదేరింది. హిమాలయాల సమీపంలోని 

ఒక సరోవరంలో పద్మాలమాటున జిత్తులమారి ఇంద్రుడు దాక్కొని ఉండటం ఇంద్రాణి 

చూసింది. నహుషుని కోర్కె గురించి భర్తకు వివరించింది. అతని శక్తియుక్తులు ఉపయో 
గించి నహుషుని' బారి నుంచి తనను రక్షించమని భర్తయైన ఇంద్రుడి ఇంద్రాణి అర్దించింది. 

అయితే ఇంద్రునినుంచి ఎలాంటి అనుకూల ప్రతిస్తందన లభించలేదు. తొలుత కొంతసేపు 
ఆలోచించిన తర్వాత ఇంద్రుడు నహుషుని బారి నుంచి ఇంద్రాణి బయటపడేందుకు ఒక 

పరోక్ష వ్యూహానికి సంబంధించిన సలహా ఇచ్చాడు. బుషులు మోస్తుండగా దేవతావాహనమైన 
పల్లకిలో తనను చేరితే సంగమానికి ఏవిధమైన అభ్యంతరం వుండదని నహుషునికి ఇంద్రాణి 
చెప్పటం ఈ వ్యూహం. దీనికంగీకరించిన ఇంద్రాణి నహుషునితో-సర్వేశ్వరా! మీ మీద నాకున్న 
(ప్రేమను మాటల్లో వర్గించలేను. ఇంతవరకు ఇతరులెవ్వరికీ లభించని మహాదవకాశం మీకు 
లభించబోతుంది. సప్త బుషులే పల్లకీలో. మిమ్మల్చి మోసుకొచ్చి నాకు జతచేయడం.... ఓ ఆ 
ఊహే నాకు అమితానందాన్ని కలిగిస్తుంది.... ఇలా సాగుతున్న ఇంద్రాణి పలుకులు నహుషుని 

మైమరపించాయి. తన కోరిక ఫలిస్తున్నందుకు తనను తాను అభినందించుకొని నహుషుడు 
స్వగతంలో ఇలా అనుకున్నాడు. మహర్షుల చేతనే పల్లకీ మోయించబోయే పరా|కమశాలి, 
నహుషా! ని ధీరత్వం ఎంత గొప్పది. గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు అంతా నీదే ప్రపంచమంతా 
నీమీదే ఆధారపడి వుంది. నువ్వు ఆగ్రహిస్తే ప్రపంచమే లేదు. దేవి ఇంద్రాణీ! సందేహం 
లేకుండా వీ కోరిక తీరుస్తాను. సప్త బుషులు బ్రహ్మర్వులు పల్లకీలో నన్ను మోసుకొస్తారు. వేచి 
ఉండు. అందాల రాశీ! అద్భష్టదేవతా! నా భాగ్యరాశి!” ఈ కథ ఇంకా ఇలా కొనసాగింది. 

మదాంధుడు, దుండగుడు కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన వాడు, గుణహీనుడు అయిన 
నహుషుడు మహాత్ములైన మునీశ్వరుల్సి తన పల్లకీ మోయవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించాడు. ఇంద్రాణి 
తిరిగి బృహస్పతి వద్దకుపోయి తన ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా, బృహస్పతి ఆమెతో నహుషునికి 
తగిన శాస్తి తప్పక జరుగుతుందని హామీ ఇచ్చాడు. అహంకారంతో విర్రవీగిన నహుషుని పతనం 
తప్పదని అందుకు తాను ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్దపడతాననీ చెప్పడంతోపాటు ఇంద్రుడు 
దాగి ఉన్న రహస్య స్థావరాన్ని కూడా త్వరలో తెలుసుకోగలుగుతానని ఇంద్రాణికి ఊరడింవుగా 
బృహస్తతి చెప్తాడు. తరువాత ఇంద్రుని జాడ తెలుసుకోవడం కోసం అగ్నిని పంపించడం, 
అగ్నితో కలిసి ఇంద్రుడురావడం జరిగాయి. ఇంద్రుడొచ్చాక అతనులేని సమయంలో ఏయే 
సంఘటనలు జరిగాయో, ముఖ్యంగా నహుషుని వృత్తాంతం వగైరాలను దేవతలు ఇలా 
వివరించారు. నహుషుని ఎలా పతనమొందించాలా అని కుబేరుడు, యముడు, సోముడు 
వరుణులతో ఇంద్రుడు మంత్రాలోచన చేస్తూ ఉండగా అగస్త్య మహాముని అక్కడకు వచ్చాడు. 
శత్రువైన నహుషుడు పతనం చెందాడని చెప్పి ఇంద్రుణ్ని అభినందించాడు. నహుషుడు చివరకు 
ఎలా పదవీభష్టుడై పతనం చెందాడో ఈవిధంగా తెలిపాడు. 

“మదాంధుడు, మహాపాపి అయిన నహుషుని దివ్య్వరులూ, ([బహ్మరులూ పలకీమీద 
లె ఇ న్లో మోస్తుకెళుతున్న సందర్భంలో వారు నహుషుని ఒక ధర్మ సందేహాన్ని తీర్చమని ఇలా అడిగారు 

= ల. ఉమ్ En 
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“వాసవా (నహుషా)! అసుర విజేతా! రాజును ఆహుతి చేసినవుడు పఠించే బ్రాహ్మణాలు నీ 

అభిప్రాయంలో ప్రామాణికమైనవి అవునా? కాదా?” గర్వాంధుడైన నహుషుడు "కాదు అని 

సమాధానమిచ్చాడు. అవ్వడు బుషీశ్వరులు “ఓయీ! అధర్మపరుడా! నీవు ధర్మాన్ని సాధించలేవు. 

మహర్షుల దివ్యవాణి నుండి వెలువడిన ఆ పాఠాలను మునీశ్వరులమైన మేము ప్రామాణికాలుగా 

గ్రహిస్తాము” అని అన్నారు. ఈ విషయమై నహుషుడికీ బుషులకూ తీవ్ర వివాదం జరిగింది. 

ఆగ్రహించిన నహుషుడు నన్ను (అగస్త్యుని) తలపై కాలితో తన్నాడు. దానితో నహుషుడి 

యశస్సు, వుణ్యము తత్తలితంగా అభ్యుదయం నశించిపోయాయి. దానితో అతడు భయకం 

పతుడై ఉండగా నేను కోపంతో ఇలా అన్నాను “నీవు మూఢుడవై వూర్వ; మహర్షులు కూర్చిన 

పవిత్ర గ్రంథాలను అగౌరవపరిచావు. నీ పాదంతో తాడించావు. బ్రహ్మ సన్నిభులైన "మహర్షులను 

వాహకులుగా చేశావు. కనుక కాంతి విహీనుడవై వుణ్యం కోల్లోయి దివి నుంచి భువిమీద 

పడి- పదివేల సంవత్సరాలు ఫోర సరై పడివుండు. ఆ తరువాత మరల నీకు స్వర్గ ప్రాప్తి 

కలుగుతుంది... అలా ఆ మూర్ధ నహుషుడు స్వర్గలోకం నుంచీ,  దేవతాధిపత్యం నుంచీ 

భప్టుడై భూమిమీద కూలిపోయాడు. బ్రాహ్మణ శత్రువు పరాభూతుడైనాడు. “కనుక ఇంద్రా! ఇక 

అభ్యుదయం పొందగలము. ముల్లోకాలను స్వాధీనపరచుకొని లోకులను కాపాడు. శచీపతీ! 

ఇంద్రియ నిగ్రహం సాధించి శత్రుజయం పొంది మహర్షుల దీవెనలతో లోకపాలనచేయి.” 

ఇక నాల్లవ వృత్తాంతం నిమిరాజుకు, బ్రాహ్మణులకు మథ్య జరిగినటువంటిది. ఆ 

సంఘర్షణకు సంబంధించిన కథనాన్ని ఐమ్ల్లు పురాణం ఈ ఎఐధంగా వివరించింది. 

వేల సంవత్సరాలు కొనసాగే ఒక యజ్ఞాన్ని చేయటానికి పదార్థాలన్నీ సమకూర్చుకొని 

బ్రహ్మర్షి వశిష్టుని “హోత (యజ్ఞ నిర్వాహకుడ్రగా పిలిచాడు. నివి. అంతకు పూర్వమే 

వెదువందల సంవత్సరాలు పట్టి యజా జ్ఞాని ఇంద్రునికి నిర్వహించడానికి ఒప్తకున్నాననీ, అందువల్ల 

ముందుగా దానిని వూర్తిచేసి తర్వాత వస్తానని వశిష్టుడు చెపాడు. దానికి నిమి సమీ బదులి 

వ్వలేదు. వశిష్టుడు దానిని అంగీకారంగా భావించి వెళ్ళిపోయాడు. అతను తిరిగి వచ్చేటప్పటికి 

నిమి గౌతముడు మొదలైన వాళ్ళతో యాగకార్యం చేయించుకోవడం వశిష్టుడు చూశాడు. 

(గౌతముడు కూడా పశిష్టునివలె ఒక బ్రాహ్మణ బుషి) తాను తిరిగి వచ్చిన తరువాత 

యజ్ఞాన్ని వూర్తిచేస్తానని మాట ఇచ్చినప్పటికీ దానిని త్రోసివేసి గౌతముడు హోతగా యజా జ్ఞాన్ని 

నిర్వహించడం వశిష్టునికి తీవ్రమైన ఆగ్రహం కలిగించింది. ఆ సమయంలో నిమి నిద్రిస్తున్నాడు. 

దీన్ని అవమానంగా భావించిన వశిష్టుడు నిమిని “అశరీరుడు' (విదేహుడు)వు కమ్మని శపిం 

చాడు. ఈలోవు నిద్రనుంచి మేల్కొన్న నిమి వశిష్టుని శాపం గురించి తెలుసుకొని ఎలాంటి 

హెచ్చరిక చేయకుండానే శపించడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించి అలాంటి శాపాన్ని తాను వశిష్టునికి 

ఇచ్చి మరణించాడు. గౌతముడు నిమి శరీరాన్ని (నూనెలో) చెడకుండా భద్రపరిచి యజ్ఞాన్ని 

పూర్తికావించాడు. యజ్ఞం నిరంతరం హవిర్భాగాన్ని అందుకోవడానికీ వచ్చిన దేవతలు ' నిమిని 

తిరిగి బ్రతికించడానికి * మక్కువచూపారు. కాని నిమి అందుకు అంగీకరించలేదు. అయితే 

అతని కోరిక మేరకు దేవతలు అతని ప్రాణం కన్నులలో నిలిపారు. ఫలితంగా అప్పటి నుంచి 

ప్రాణులు ఎప్పడు కళ్ళుమూసి తెరవడం సంభవించింది. (నిమిషము-రెప్పపాటు) 
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(బ్రాహ్మణులకు సుముఖ మహారాజుకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణను మనువు పేర్కొ 

న్నాడు. కాని దీనికి సంబందించిన వివరాలేమీ లభించడంలేదు. 

బ్రాహ్మణులకు క్షతయులైన రాజులకు మధ్య జరిగిన సంఘర్షణలకు సంబంధించిన 

వృత్తాంతాలు ఇవి. బ్రాహ్మణులు-క్షతియులు రెండు జాతులుగా పోరాడుకోలేదని వీటినిబట్టి 

ఊహించకూడదు. ఎందుకంటే రాజులతో జరిగిన పోరాటంకంటే భిన్నమైన ఈ రెండు వరాల 

సంఘర్షణను సందేహానికి ఆస్కారం లేని విస్తారమైన చారిత్రక ఆధారాతో నిరూపించడం 
జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన మూడు ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాను. 

మొదటిది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య అంటే క్షత్రియుడయిన విశ్వామిత్రునికి బ్రాహ్మణుడైన 
వశిష్టునికి మధ్య జరిగినటువంటిది. క్షత్రియుడు బ్రహ్మర్షి పదవిని పొందాలని ఆశించటంలో 

వీరిద్దరి మధ్య సంఘరణ తలయెతింది. ఈ కథ రామాయణంలో ఈ క్రింది విధంగా కన్పిస్తోంది: ౧ యి వావి ఇవి 

“విశ్వామిత్రుని వంశవృక్షం చాలా పెద్దది. ప్రజాపతి కొదుకు కుశుడు. అతని కుమా 

రుడు కుశనాభుడు. ఇతని కొడుకు గాధి. గాధి కొడుకే విశ్వామిత్రుడు. ఆ విశ్వామిత్రుడు 
వేలకువేల సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. ఒకసారి అతను భూ ప్రదక్షిణ చేస్తుండగా 
వశిష్టుని ఆశ్రమం కసంచింది. ప్రశాంత వాతావరణం, శాంతం మూర్తీభవించిన మహ 

ర్గులు, సన్యాసులు భక్తులతో కళకళలాడుతున్న ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో విశ్వామిత్రుడు అడుగు 

పెట్టాడు. వశిష్టుడు అతని పరివారం విశ్వామిత్రుణ్ని ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానించారు. బ్రహ్మ 
పుత్రుడైన వశిష్టుడు విశ్వామిత్రునికి ప్రత్యేక మర్యాదలు చేయించాడు. మృష్టాన్న భోజనానికి 
అవసరమైన అన్ని తిను బండారాలను సమకూర్చిన కామధేనువు (ఆవు)పై విశ్వామిత్రుని కన్ను 
పడింది. లక్ష (మామూలు) ఆవులను యిన్తానన్నప్పటికి వశిష్టుడు కామధేనువును ఇవ్వడానికి 
అంగీకరించలేదు. దానికి విశ్వామిత్రుడు కామధేనువు రత్షంలాంటిది. రత్మాలన్నీ రాజులసొత్తు 
కనుక ధేనువును పొందే హక్కు తనకుందని వాదనకు దిగాడు. కామధేనువుకు ఖరీదు కట్టడం 
వశిష్టుణ్న బాధించింది. విశ్వామిత్రుడు ఎన్నో రకాలుగా బేరసారాలు చేసాడు. అయితే అవేమీ 
ఫలించలేదు. అతనికి కోపం తారాస్థాయికి చేరింది. కృుతఘ్ముడుగా వ్యవహరించాడు. బలవం 

తంగా కామధేనువును తోలుకు పోయాడు. కానీ కామధేనువు కట్టు తెంచుకొని పారిపోయి 
తిరిగి వశిష్టుని ఆశ్రమానికి చేరింది. తనను త్యజించడానికే వూనుకొన్నాడనీ (ఆకామధేనువు) 
వశిష్టుణ్ని నిందించింది. “విన్ను _వదిలించుకోవాలన్న ఉద్దేశం నాలో ఏమాత్రం లేదు. కానీ 
ఏం చేయను. విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియుడు. కనుక నాకంటే శక్తిమంతుడు” అని వశిష్టుడు 
ధేనువుతో చెప్తాడు. ఆపుడు కామధేనువు కల్పించుకుని “బ్రాహ్మణులకంటే శక్తిమంతులెవ్వరూ 
లేరు. వారి శక్తి అనంతమైనది. దైవజ్ఞమయింది. క్షత్రియులు వీరి ముందు దిగదుడువు. 
ఇంత అని చెప్పలేనట్టిది బ్రాహ్మణుల బలం. విశ్వామిత్రుడు. వీరుడు కావచ్చు. కానీ మీకంటే 
గొప్పవాడేమీ కాదు. మీ శక్తి అవూర్వమైంది. నన్ను ఉపయోగించండి. బ్రాహ్మణీక సర్వశక్తుల్నీ 
ఆవహింపజేసుకుని విశ్వామిత్రుణ్ని పీచమణిపిస్తాను” అని శపథంచేసి తన (కామధేనువు) శక్తిని 
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వినియోగింఫడం. ప్రారంభించింది. అది తన శరీరం నుంచి వందమంది ముల్లులను సృష్టించి 
విశ్వామిత్రుని పైకే ఉసిగొల్లింది. వారు విశ్వామిత్రుని దుంపనాశనానికీ ఒడికట్టారు. అయితే 

అతని ధాటికి నిలువలేక మరణించారు. వివిధ ఆయుధాలను ధరించిన శకులను, యవనులను, 

కామధేనువు ఆ తరువాత సృష్టించి విశ్వామిత్రునిపైకి పంపింది. విశ్వామిత్రుని సైన్యాని వారు 

తుదముట్టేంచారు. వారిని కూడా విశ్వామిత్రుడు మట్టికరిపించాడు. ఈసారి యుద్ధకళలో. ఆరి 
తేరిన వివిధ తెగల .బలశాలురను కామధేనువు సృష్టించింది. వారంతా మూకుమ్మడిగా దాడిచేసి 

విశ్వామిత్రుని సర్వ సైన్యాలయిన కాల్బలం, అశ్యబలం, గజబలం మొదలైన వాటిని నాశనం 

చేశారు. విశ్వామిత్రుని సంతతి అయిన వందమంది వశిష్టుని ఆశ్రమంపై దాడిచేసి హింసకు 
పూనుకున్నారు. వశిష్టుని మహిమతో వారంతా మాడి మసైపోయారు. దీంతో చలించిన 

విశ్వామిత్రుడు మిగిలిన తన కుమారుల్లో ఒకనికి రాజ్యభారం అప్పగించి హిమాలయాలకు 

తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు. మహాదేవుని అనుగ్రహం వలన ఎలాంటి వాడినవైనా జయిం 

చగ్గలిగిన శస్త్ర, అస్తు విద్యలను నేర్చుకోవడంతోపాటు మహాదేవుని నుండి అవూర్వ శక్తికలిగిన 

ఆయుధాలను పొందాడు. నేరుగా వశిష్టుని ఆశ్రమానికి వచ్చి దానిని సర్వనాశనం చేశాడు. 

అక్కడ జీవిస్తున్న వారిని పారద్రోలాడు. తీవ్ర ఆగ్రహం చెందిన వశిష్టుడు తన బ్రాహ్మణీక శక్తితో 
విశ్వామిత్రుల శపించబోయాడు. విశ్వామిత్రుడు కూడా తన ఆయుధాన్ని వేశాడు. బాహ్మణశక్తి 

ముందు ఎలాంటి ఆయుధం పనిచేయదని వశిష్టుడు చెప్పడం, దానిని విశ్యామత్రుడు హేళన 

చేయడం, వారిరువురు తమ తమ బలాబలాలు ప్రదర్శించడం _అనివార్యముయ్యింది. నిప్తను 

సీరు ఆర్థినట్లు క్షత్రియ శక్తిని బ్రాహ్మణ మహిమ ఓడిస్తుందని వశిష్టుడు అన్నాడు. తపస్సు 

ఫలితంగా తనకు. లభించిన శక్తి ఆధారంగా శివుడు, విష్ణువు, కాలము, వరుణుడు, బ్రహ్మ 

మొదలగు శక్తుల్ని విశ్వామిత్రుడు వశిష్టనిపైకి వదిలాడు. అయితే అత్యంత మహిమో పేతము, 
శక్తసంపన్నము అయిన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వశిష్టని పైకి వదిలాడు. దాన్ని కూడా వశిష్టుడు ఎదు 

ర్కొన్నాడు. అంతే కాదు తన విశ్వరూపంతో వశిష్టుడు విశ్వామిత్రుని గడగడలాడించాడు. 

యముని వజ్రాయుధాన్ని సృష్టించి విశ్వామిత్రునిపైకి విసిరాడు వశిష్టుడు. గగ్గోలు పెట్టాడు 
విశ్వామిత్రుడు. బ్రాహ్మణ శక్తిముందు క్రత్రియ్ శక్తి దిగదుడుపేనని అంగీకరించే స్థితికి వచ్చాడు. 
బాహ్మణ్య మహిమ ధాటికి ఎంతో శక్తివంతమైన ఆయుధాలు కూడా నాశనమయ్యాయి కదా! 

అని ఆశ్చర్యపోయాడు. 

విశ్వామిత్రునికీ ఏమీ పాలుపోలేదు. ప్రత్యామ్నాయాలుగా, రండు మార్గాలు కనిపిం 

చాయి. ఓటమిని అంగీకరించడం ఒకటి, తనదైన బాహ్మణేక శైలిని అభివృద్ధి చేయడం మరోటి. 

రెండో మార్గమే ఎన్నుకోక తప్పింది కాదు. ఈ స్థితికి కారకుడైన వశిష్టునిపై కారాలు నూరాడు. 
తన నిస్సహాయతను నిందించుకున్నాడు. తాను తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు పరిచే కార్యంలో 

భాగంగా సతీసమేతుడై దక్షిణాదిని పర్యటించాడు. వెయ్యేళ్ళు గడిచాక బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై రాజర్షి 
హోదాను అతనికి ప్రసాదించాడు. తాను ఇంతవరకు కఠోరంగా చేసిన తపస్సుకు ఇదేనా ఫలం 

అని విశ్వామిత్రుడు నిరుత్సాహుడయ్యాడు. ఎంతో దుఃఖించాడు.” 

ఈ వ్యక్తుల మధ్య లేదా వీరి పేర్లనే కలిగిన మరొకరి మధ్య వేరొక విషయమై జరిగిన 
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సంఘరణ నమోడదె కన్పిస్తోంది. 
యె రూ అది 

“ఇక్ష్వాకు వంశంలో వ పుట్టన త్రిశంకుడనే రాజుకు బొందితో స్వర్గానికి పోవాలనే కోరిక 

పుట్టింది. అందుకోసం ఏదైనా" యజ్ఞం చేయాలని అనుకొని, వశిష్ట మునిని పిలిపించి తన 

కోరిక తెలిపాడు. వశిష్టుడు అది శక్యం కాదని చెప్పి మందలించాడు. వశిష్టమహార్షి నిరాకరించి 

నందువల్ల త్రిశంకుడు 'బయలుదేరి దక్షిణదిక్కుగా "ప్రయాణించి తపోదీవ్ములతో వెలుగొందుతున్ల న్న 

వశిష్టుని" కుమారులు నూర్గురను చూశాడు. అత్యంత వినయ విధేయతలతో వారికి నమ 

న్కారములు చేసి” మా ఇక్షాకు వంశీయులందరికి పురోహితులు మీరే * నేనొక యజ్ఞాన్ని 

తల పెట్టాను, మీ తండ్రి వశిష్టుడు అది శక్యం కాదన్నారు. మీరు గురువుత్రులు. నాయ 

జ్ఞాన్ని మీరే చేయించాలి. నన్ను అనుగ్రహించండి. నేను బొందితో స్వర్గానికి పోతే చాలు” 

అని అన్నాడు. వారి నుంచి కూడా త్రిశంకుడు అదేవిధమైన ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొన్నాడు 

“మూర్చుడా! ఇక్ష్వాకులకు వశిష్ట మహర్షి వురోహితుడు.మీకు ఆయన పరమ గురువు. ఆయన 

సత్య ప్రతిశ్రవుడు. ముల్లోకాల్లోను యజ్ఞాలు చేయించటానికి ఆయన ఒక్కడే సమర్థుడు. 

“ఆయన "కాదు అన్న తరువాత మరొకరిన్ నీవు ఆశ్రయించడం ఏమిటి? ఆయన మాటలకు 

నీవు కాదుగదా మేము కూడా అతిక్రమించకూడదు. ఆయన అశక్యం అన్న తరువాత యజ్ఞాన్ని 

మేము చేయించగలమని ఎలా అనుకున్నావు? మేము ఆయనను  అపమానిస్తామా? రాజా! 

నీకు మతి పోయింది. వెంటనే తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపో” అని అన్నారు వశిష్టుని కుమారులు. 

వాళ్ళ మందలింవులకు త్రిశంకుడు-గురువులు నన్ను తిరస్కరించారు. గురువుత్రులు మీరు 

కూడా తిరస్కరిస్తున్నారు. ఇక మీ పెద్దరికానికి ఇంతటితో స్వస్తి నేను ఇక మరో వురోహితుణ్ణి 

చూసుకొంటాను-లఅన ధిక గరించాడు. “ఇది అవమానంగా తోచింది. వశిష్టుని కుమారులకు 

ఘోరంగా తోచింది. అందులోను వశిష్ట మహర్షి అంతటివాబణ్న వదులుకుంటాను అని 

అనటంతో కోపంతో మండిపడి త్రిశంకును ఛండాలుడవు కమ్మని శపించారు. తెల్లవారేసరికి 

(తైశంకువునికీ ఛండాల రూపం వచ్చింది. ఇ 

ఎంతో బాధతో త్రిశంకుడు (దక్షిణ దిశలో నివశిస్తున్న) విశ్వామిత్రుడి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. 
సదాచార సంపన్నుడైన త్రిశంకుని స్థి సితికి జాలిపడి విశ్వామిత్రుడు “నేను నిన్ను కాపాడుతాను 

జ్జం చేయిస్తాను. నీ గురువులు నిన్ను ఏ ఛండాల రూపం పొందమని శపించారో ఆ 

ఛండాల రూపంతోనే నీవు స్వర్గానికి పోయేటట్లు చేసాను. శరణం ఇవ్వగల విశ్వామిత్రుడి దగ్గ 

రకు చేరావు కాబట్టి స్వర్గం నీచెంత చిక్కింది అనే అనుకోవచ్చు” అన్నాడు. యజ జ నిర్వహణానికి 

అవసరమయ్యే సకల సంభారాలను సమకూర్చవమని ఆజ్ఞాపించాడు, యజ్ఞానికి. విశ్వామిత్రుడు 

తనకుటుంబ సభ్యులతో పాటు మహర్షులందరినీ ఆహ్వానించాడు. బుషులను ఆహ్వానంచటా 

నికి వెళ్ళిన విశ్వామిత్రుని శిష్యుడు తిరిగి వచ్చి తమగురువుతో ఇలా అన్నాడు. “స్వామీ మీ 
ఆజ్ఞ ప్రకారం సమస్త దేశాల బ్రాహ్మణులు వచ్చి వున్నారు. మహోదయుడి (వశిష్ణుడు)ని అతని 
నూరుగురు కొడుకులు మాత్రం మేము పిలువగానే కోపంతో మండిపడి 'యజ్ఞం చేసేవాడు 

ఛండాలుడు. చేయించేవాడు క క్షత్రియుడు. ఆ యజ్ఞ హవిస్సును దేవతలు ఎలా భక్రిస్తారు? 

విశ్వామిత్రుడి మాట విని ఛండాలాన్నం భుజించే బ్రాహ్మణోత్తములు స్వరానికి ఎలా వెళ్ళు గలు 
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గుతారు" అని కళ్ళు ఎర్ర చేస్తూ నిష్టూరోక్తులు ఆడారు” అని చెప్పారు. విశ్వామిత్రుడికి కోపం 

వచ్చింది. “వశిష్టుని కుమారులు బూడిదైవోవాలి. హీన కులస్తులుగా ఏడు వందల జన్మలెత్తాలి. 

మహోదయుడు (వశిష్టుడు) నిషాదుడు (కిరాతకుడు)గా మారాలి” అని శపించాడు. ఈ 

విధంగా విశ్వామిత్రుడు వాశిష్టులను శపించి తన శాపం అప్పడే ఫలితాన్నిచ్చిందని తెలిసికొని 

అక్కడ అప్పడు సమావేశమైన మహర్షులతో త్రిశంకుడి వృత్తాంతం చెప్పి దాని కోసం నేను 

యజ్ఞం చేయదలచానని చెప్తాడు. కోపంలో అగ్నిహోత్రుని వంటివాడు అయిన విశ్వామిత్రునికి 

బుషులందరూ భయపడి అతను చెప్పినట్లు చేయటానికి తీర్మానించు కున్నారు. ఆ మహా 

యజ్ఞానికి విశ్వామిత్రుడు యాజకుడు, మంత్ర కోవిదులు అయిన వారంతా బుత్విజులు, 

అందరూ కలసి యజ్ఞాన్ని యథావిధంగా నిర్వహించారు. వారి వారి హవిర్భాగాలను తీసుకొని 

పోవడానికి విశ్వామిత్రుడు దేవతలనందర్నీ చాలాసేవు ఆహ్వానించాడు.కాని ఒక్కరూ రాలేదు. 

అప్పడు విశ్వామిత్రుడు కోపావేశంతో స్రవము (హోమంచే సీచెట్టు) చేత్తో పట్టుకొని ఓ గ్రిశంకా! 

ఈ యజ్ఞం నిషలం అయిపోతే పోనీ! ఇక నా ప్రభావాన్ని చూపినాను. బొందితో పోవడానికి 

ఎవ్వరికీ వీలుకాని స్వర్గానికి నిన్ను ఇప్పడే పంపిస్తాను అంటూ “నాస్వార్దిత తపస్సుకు ప్రభావం 

ఉన్నట్లయితే ఈ (గ్రిశంకు మహారాజు ఇప్పడే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోవాలి” అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. 

అప్పడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చూస్తుండగానే త్రిశంకు మహారాజు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. 

స్వర్గానికి చేరిన త్రిశంకువుతో దేవేంద్రుడు “త్రిశంకూ! నీవు గురుశాపోపహతుడవు. 

నీవు ఈ దేవలోకంలో ఉండటానికి వీలులేదు. మళ్ళి భూమి మీద తల కీందులుగా పడిపో, 

అని ఆజ్ఞాపించాడు. అప్పుడు త్రిశంకుడు భూమి మీద తలకిందులుగా పడిపోతూ “మహో 

మునీ! రక్షించు, రక్షించు అంటూ కేకలు పెట్టాడు. ఆ కేకలు విశ్వామిత్రుడు విన్నాడు. 

అతనికి కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. “నిలు అక్కడే నిలు! అని అంటూ తన తపోబలంతో 

ఆ త్రిశంకువును నేలమీద పడకుండా అంతరిక్షంలోనే నిలిపివేశాడు. మహర్షుల మధ్యలో 

ఉన్న విశ్వామిత్రుడు అప్పడం రెండవ బ్రహ్మ వలె అంతరిక్షంలో త్రిశంకువు ఉన్న దిక్కులో 

మరో స్వరాన్ని సృష్టించటానికి పూనుకున్నాడు. అప్పటికప్పడే దక్షిణ దిక్కున వేరే సప్తర్గులనూ, 

నక్షత్రాలనూ సృష్టించాడు. ఆయన కోపం అంతటితో ఆగలేదు. మరొక ఇంద్రుణ్ని సృష్టించడమా 

లేక ఇంధ్రుణ్చే లేకుండా చేయటమా అని ఆలోచిస్తూ తక్కిన దేవతలను సృష్టించడానికి వూను 

కొన్నాడు. దాంతో రుషులు, దేవతలు అసురులందరూ భయభ్రాంతులై విశ్వామిత్రుడి దగ్గరకు 

పరిగెత్తుకు వచ్చారు. అతనికోపాన్షి ఉపశమింప జేస్తూ “ఓ మహానుభావా! తమకు తెలియంది 

ఏమీలేదు. త్రిశంకు మహారాజు గురుశాప గతుడు. కాబట్టి దేవలోకంలోనికి రాదగిన వాడు 

కాడు” అని చెప్తారు. ఓ దేవతలారా! నేను ఈ (త్రిశంకువును దేహంతో స్వర్గానికి పంపిస్తాను,అని 

ప్రతిజ్ఞ చేశాను. నా ప్రతిజ్ఞ వ్యర్థంకారాదు. మీరు ఉంటూ ఉన్న స్వర్గంలో ఈ త్రిశంకువు 

ఉండటానికి మీరు వీలు కాదు అని అంటున్నారు. కనుక ఇప్పుడు ఈయన ఉన్న ప్రదేశం స్వర్గం 

కావాలి. నేను సృష్టించిన ఈ నక్షత్రాలు మొదలైనవన్నీ సుస్థిరంగా ఉండాలి. ఇందుకు మిరు 

ఒప్పనోవాలి అని అన్నాడు. అందుకు దేవతలందరూ అంగీకరించి “మహాముని మీరు సృష్టించిన 

నక్షత్రాలు అన్నీ జ్యోతిర్మండలానికి వెలుపల శాశ్వతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రిశంకుడు 

గురు శాపోపహతుడు కనుక వీటి నడుమ తలక్రిందులుగా ఉంటాడు. అయినప్పటికీ దేవ 
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సమానుడుగా తేజరిల్లుతూ ఉంటాడు. ఈ ఇక్ష్వాకువు కృతార్థుడయి స్వర్గలోకంలో ఉన్నవాడివలె 

కీర్తితో ప్రకాశిస్తూ ఉంటే ఈ జ్యోతులు అన్నీ ఆయనను అనుసరించుకొని ఉంటాయి” అని 

చెసి విశ్వామిత్రుణ్ణి స్తోత్రించారు. అందుకు విశ్వామిత్రుడు అంగీకరించాడు.2 1 
గ్ 

ఆ యజ్ఞం పరిసమాప్తమయి పోయింది. దేవతలూ, మహర్షులూ ఎవరి దోవన వాళ్ళు 
. వెళ్ళి పోయారు. "తర్వాత విశ్వామిత్రుడు, ఆ తపోవనంలో ఉన్నవారు అందరితోనూ తాను దక్షిణ 

దిశకు వచ్చిన తరువాత తన తపస్సుకు గొప్ప విఘ్మమెర్తడిందనీ, ఇంకొక దిక్కుకు పోయి 

తపస్సు చేసుకోవడం మంచిది అనీ పడమటి దిక్కున విశాలమయిన తపోవనాలున్నాయనీ 

అక్కడ పుష్కర తీర్జాన సుఖంగా తపస్సు చేసుకోవచ్చుననీ చెప్పి అనుచరులు అందరితోనూ 

ప్రయాణమయి పడమటి దిక్కుగా సాగిపోయినాడు. ఫలమూలాలను మాత్రమే ఆహారంగా 

చేసుకొని మహోగ్రంగానూ అనివార్యంగానూ విశ్వామిత్రుడు తిరిగి తపస్సు (ప్రారంభించాడు. 

ఇక్కడ మరలా కథనానికి అడ్డంకి వచ్చింది. మరొక కథ మొదలైంది. అది అంబరీషుడి కథ. 

అంబరీషుడు అయోధ్య రాజు. రామాయణం ప్రకారం అతను ఇక్ష్యాకునికీ ఇరవై ఎనిమిదో తరం 

వాడు. త్రిశంకుడు ఇరవైరెండో తరంవాడు. త్రిశంకుడికీ, అంబరీషుడికీ ఇద్దరికీ కూడా సమ 

కాలికుడై విశ్వామిత్రుడు ఎవ్షడూలేనంతగా దేదీప్యమానంగా వెలుగొందాడు. ఆ కథ ప్రకారం- 

అంబరీషుడు ఒక యజ్ఞం కడం ఆరంభించాడు. ఆ యజ్ఞం జరుగుతుండగా దేవెంద్రుడు 

యజ్ఞపశువును దొంగిలించుకునిపోయాడు. ఆ పశువు కనబడకుండా పోయినందువల్ల వురోహి. 

తుడు ఓరాజా! నీవు పరాకుగా ఉన్నందువల్ల నీ యజ్ఞ పశువును ఎవరో ఎత్తుకొనిపోయారు. 

ఈ దోషం నిన్ను నాశనం చేసివేస్తుంది. ఇందుకు ప్రాయశ్చిత్తం చాలా కష్టమయింది. కాబట్ట 

యజ్ఞకర్మను ఆరంభంచే సేలోపల యజ్ఞ పశువుని కానీ, ఆ పశువు దొరక క్కపోయినట్టెతే ఒక 

నార పశువును కానీ వెంటనే పట్టుకొనిరా' అన్నాడు ఆ రాజర్షి. అంబరీషుడు యజ్ఞ పశువుకోసం 

ఎంతగా వెతికినా ఫలితంలేకపోయింది. చివరకు అతడు భృగతుంగము అనే పర్వత ప్రదేశంలో 

భార్యావుత్రులతో ఉంటున్న భృగు వంశజుడు, బ్రాహ్మణుడైన బుచీక మహర్షిని చూశాడు. అంబ 

రీషుడు బుచీకుని అతని ముగ్గురు కుమారుల్లో ఒకరిని యజ్ఞపశువుగా తనకు వికయించమని 

అడిగాడు. ఇందుకు ఒక లక్షగోవులను ఇస్తాను అన్నారు. రాజా నీవు ఏమి ఇచ్చినా నా పెద్ద 

కుమారుణ్ఞి అమ్మను అన్నాడు బుచీకుడు. అతని భార్య అది విని “ఓ రాజా! మహాభాగుడు 

నా పెనిమిటి. పెద్ద పిల్లవాణ్చి అమ్మను అన్నాడు. కడగొట్టువాద్దా అమ్మటానికి నేను ఒవ్పకోను. 

ఎందుకంటే సాధారణంగా తండ్రికి పెద్దపిల్లవాడంటే ఇష్టముంటుంది. తల్లికి కడపటివాడిమీద 

మోజు ఉంటుంది. అందువల్ల పసివాజ్న నేను అట్ట పెట్టుకుంటాను” అంది. తల్లిదండ్రులు 

చెప్తున్న వానిని వింటూ ఉన్న నడిమి వాడు శునళ్ళేవుడు “రాజా! అట్లయితే వుధ్యవాణ్ని నన్ను 

వారు అమ్మినట్టే ఎంచుకోవచ్చు. కాబట్టి లక్షగోవులను నా తండ్రికి ఇచ్చివేసి తాము నన్ను 

తీనుకువెళ్ళవచ్చు” అన్నాడు. అందుకు అంబరీషుడు ఎంతో సంతోషించి లక్ష గోవులు, కోటి 

బంగారు రత్త ఆభరణాలు, ఇంకా అసంఖ్యాకంగా ధనరాశులు బుచీకుడికి ఇచ్చి తక్షణమే 

శునళశ్శేవునితో తన యజ్ఞానికి బయలుదేరాడు. అలా వెళుతూ వారు పృష్కరతీరం చేరారు. 

అక్కడ ఇతర బుషులతో కలసి తపస్సు చేస్తున్న విశ్వామిత్రుల్న చూసి శునళ్ళేవుడు అతనిని 
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శరణుజొచ్చాడు. తన నిస్సహాయ స్థితిని తెలిపి రక్షించమని కోరాడు. విశ్వామిత్రుడు అతన్ని 
ఆదరంగా ఓదార్సి అతనిని బదులుగా తన కుమారుల్లో ఒకరిని బలిపశువుగా పోవలసిందని 

ఆదేశించాడు. అందుకు మధుష్యంధుడు మొదలైన. ఆ రాజర్షి కుమారులు నిరాకరించి 
సాభిమానంగానూ, పరిహాసంగానూ “ప్రభూ! తమ స్వంత బిడ్డలను వదలిపె పెట్టి పరాయి పిల్లవాణ్ణి 

కాపాడటానికి ప్రయల్షించడం- మధురమైన ఆహారాన్ని వదిలి స్వీయ మాంసాన్ని ఆహారంగా 
పొందడానికి తాపృత్రయపడడంలాగా అనిపిస్తోంది. ఇది మాకు అధర్మంగా తోస్తోంది” అన్నారు. 

కొడుకులు అన్న మాటలకు విశ్వామిత్రునికి కోపం వచ్చింది. కళ్ళు ఎర్రజేసి “తండ్రికి 

ఎదురు చెప్పకూడదు అనే భయం లేకపోవడమేకాకుండా ధర్మరహితంగానూ, దయాహీనంగానూ 

మాట్లాడారు. మీరు కూడా వాశిష్ణుల వలె ముష్టికులు అయిపోయి కుక్కమాంసం తింటూ 

ఈ భూమిమీద వేల ఏళ్ళు జీవించండి? అని శపించాడు. అప్పడు విశ్వామిత్రుడు శునళ్ళీపుద్డో 

ఉద్దేశించి “ఓ శునశ్ళేపా! నిన్ను పవిత్ర రజ్ఞువుతో కట్టివేసి రక్తమాల్యాను లేపనాలతో అలంకరించి 

క్రతువులో యూపస్తంభావికి కట్టివేసినవుడు అస్టిని ఉద్దేశించి ఈ గాధలను పఠించు. నీ కోరిక 
నెరవేరుతుంది అని చెప్పి ఆ రెండు దివ్యమంత్రాలు (గాధలు) శునశ్ళేవుడికి ఉపదేశించాడు. 

తరువాత శునళ్ళేపుడు అంబరీషునితో గమ్యం చేరుకున్నాడు. శునళ్ళేవునికి ఒంటినిండా గంధం 

పూశారు. రక్తమాల్యాంబరాలతో అలంకరించారు. అచల నిష్టతో శునశ్ళేవుడు విశ్యామిత్రుడు 
ఉపదేశించిన రెండు మంత్రాలూ జపించడం మొదలు పెట్టాడు. ఇంద్రో పేంద్రులు ఆ సూక్తు 

లతో సంతృప్పులయ్యారు. సహస్రాక్షుడు (ఇంద్రుడు) శునళ్ళేపుడికి దీర్తాయువుని ప్రసాదించాడు. 

అంబరీషుడు కూడా యజ్ఞఫలంగా ఎంతో ఫలితాన్భి పొందాడు. వుష్కర తీరంలోనే ఈలోవు 

విశ్వామిత్రుడు వేల సంవత్సరములు తప్పసు చేశాడు. తపోవ్రతం అయిపోతున్న సమయంలో 

బ్రహ్మదేవుడు దేవతలను వెంటబెట్టుకుని "వచ్చి విశ్వామిత్రుణ్న చూచి *నీకు శుభం కలుగుతుంది. 

ఇంతవరకూ నీవుచేసిన శుభకర్మలకు నిన్న ఒక బుషిగా పరిగణిస్తున్నాను అంటూ పరివా 

రంతో అంతర్జానమయ్యాడు. విశ్వామిత్రుడు అసంతృప్పడయ్యాడా. మళ్ళీ తపస్సు చేయడం 

ప్రారంభించాడు. ఎంతోకాలం అలా గడిచిపోయింది. ఒకనాడు ఆ పుష్కర తీర్ధంలో మేనక 

అనే అప్పరస జలకమాడడానికి వచ్చింది. మేఘంలో మెరువు మాదిరిగా ఆమె వశ్వామిత్రుడం 

కన్నులలో మెరిసింది. ముగ్ధుడైన విశ్వామిత్రుడు ఆమె అప్రతిమాన సౌందర్యానికి పరవశుడ 

యిపోయాడు. ఆమెను తన్ సహచరిణిగా ఉండడానికి తన ఆశ్రమానికి ఆహ్వానించాడు. ఇట్టె 

పది సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఆ పది సంవత్సరాలు విశ్వామిత్రుడు తపస్సు వదిలి పెట్టి 

ఆమె సౌందర్యానికి దాస్యం చేశాడు. విశ్వామిత్రుడికి సిగ్గువేసింది. ఆలోచించ సాగాడు. 

అది అంతా దేవతలు తన తపస్సు చెడగొట్టడానికి పన్నిన పన్నాగం అని తెలుసుకున్నాడు. 

మోహానికి లొంగిపోయినందువల్ల పది సంవత్సరాలూ ఒక అహోరాత్రంగా గడిచిపోయాయి 

కదా అని విచారించాడు. నా కామాతురత వలన అంతటి విఘ్నం జరిగిపోయిందే అని 

పశ్చాత్తాపపడ్డాడు. దుఃఖంతో కుమిలిపోతూ నిట్టూర్తులు విడస్తూ మేనకవంక చూచాడు. మేనక 

భయంతో గడగడ వణికిపోయింది. విశ్వామిత్రుడు ఆమెకు తియ్యటి మాటలు చెప్పి ఇక అక్కడ 

ఉండకుండా ఉత్తర దిక్కుగా బయలుదేరి సాగిపోయాడు. ఆవిధంగా మేనకను వదిలించుకొని 

విశ్వామిత్రుడు హిమవత్తర్వత పార్మ ములో కౌశికీనదీ తీరానికి వెళ్ళాడు. ఇంద్రియాలను 
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జయించాలనే దృఢసంకల్పంతో దారుణమైన తపస్సు ప్రారంభించాడు. వేల సంవత్సరాలు గడిచి 

పోయాయి. బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అతనితో ఇలా అ న్నాడు (స్రీ తపస్సుకు మెచ్చుకున్న్మాను. 

ఇక ఇంతటి నుంచీ నిన్ను మహర్షిగా భావిస్తాను అన్నాడు. విశ్వామిత్రుడు అననత వదనుడై 

నమస్కరించి “స్వామీ! నేను మహర్షిని అయినాను అని తాము అంటున్నారు, అయితే నేను 

జితేంద్రియుణ్ని అయినట్టు తావు "అంగీకరిస్తారా? అని బ్రహ్మ దేవుణ్ని ప్రశ్శించాడు. “నివు 

జితేంద్రియుడవు కాలేదు. ఇంకా సాధనచేయాలి” అంటూ బ్రహ్మదేవుడు దేవతలందరితో 

కలిసి అంతర్థానమయ్యాడు. విశ్వామిత్రుడు అంతట మళ్ళీ తపస్సు చేయటం ఆరంభించాడు. 

ఈసారి అతడు రెండు చేతులూ పైకిఎత్తి ఏ ఊతం లేకుండా నిలుచుని వాయుభక్షణ 

చేస్తూ వేసవి ఎండలో నాలుగుదిక్కులా 'అసిహోత్రాలుంచుకుని, వానాకాలంలో అనాచ్చాదిత 

ప్రదేశంలో ఉండీ, చలికాలంలో జలమధ్యంలో వుండి మహాతీవ్రంగా తపస్సు చేయసాగాడు. 

చాలాకాలం అలా జరిగిపోయింది. విశ్వామిత్రుడి ఈ మహోగ్ర తపస్సుకీ, అతడు సాధిస్తున్న 

శక్తీ సామర్ద్యాలకూ దేవతలు, దేవేంద్రుడు కలవరపడిపోయారు. వారు సరాసరి రంభను 

రావించారు. దేవేంద్రుడు రంభతో 'నీ సౌందర్యంతో విశ్వామిత్రుణ్దో వ్యామోహంలో ముంచు. 

అతడు నీ వలలో తగుల్కొనేటట్లు చేయి. నీ అధీనుణ్ణి చేసుకో” అని అన్నాడు. రంభ 

“విశ్వామిత్రుడు మహా కోపిషి. నేను ఏమీ చేయకపోయినా ఘోరంగా శపిస్తాడు. నాకు భయం 

వేస్తుంది. నన్ను అనుగ్రహించింది అని గజగజా వణికిపోతూ ప్రాదేయపడింది. కానీ ఇంద్రుడు 

క్ట "రంభా! భయపడవద్దు. నీకు మేలు జరుగుతుంది. నేను పిన్ను చేయి. నేనూ, మన్మథుడు 

నీవెంట వసాము. నీవు . చక్కగా సింగారించుకొని ని శృంగార చేష్టలతో విశ్వామిత్రుడి తపస్సు 

చెడగొట్టవచ్చు. నీవు ఈ పని ఇట్టి సాధించగలవు' అని అనేక పర్యాయాలుచెపి రంభను నమా 

ధాన పరిచాడు. రంభ విశ్వామిత్రున్న మరులు కొలపడానికి జగన్నోహినిగా అలంకరించుకొని 

చిరుదరహాసంతో బయలుదేరింది. 

_పోపమిర్రుడు రంభను చూడానే క్రోధ పరవశుడయిపోయి “శిసి దౌర్భాగ్యురాలా! 

ను కోదాధులు జయించవలెననుకుంటున్న నన్ను మరులుకొల్పడానికి వచ్చావా! నీవు శిలవు 

అయిపో! వేయి సంవత్సరాలు శిలవయి పడివుండు" అని శపించాడు. విశ్వామిత్రుడి శాప 

వాక్కులు చెవుల పడగానే దేవేంద్రుడు, మన్మధుడు అక్కడనుండి పారిపోయారు. రంభ అప్పటిక 

పడే రాయి ఆయిపోయింది. కావూన్ని జయించిన, క్రోధాన్ని జయించలేనందుకు విశ్వామిత్రుడు 

ఎంతో విచారించాడు. ఆలోపం వల్ల తపోబలం కొంత తగ్గిపోతూ ఉంది అని గమనించాడు. 

అరిషడ్యార్తాన్ని జయించలేకపోయినందుకు వ్యధ చెందాడు. ఎవరు ఏమిచేసినా కోపపడకూడదు 
అనీ, ఎవరు ఏమి మాట్లాడినా మెదలకుండా ఊరుకోవాలి అనీ మనసులో నిశ్చయించుకున్నాడు. 

అంతేకాదు జితేంద్రియుడు అయ్యేటంతవరకున్న్మూ దేహాన్ని ఎండకట్టాలి అనీ తపస్సుకు ప్రభావం 

ఉంటే దేహము క్ష్రయమయిపోదనీ, బ్రహ్మర్షి అయ్యేటంత వరకున్నూ అన్నం తినకుండా, 

నీళ్ళు తాగకుండా, చివరకు ఊపిరి అయినా విడువకుండా తపస్సు చేయాలి. అని సంకల్పం 

చుకున్నాడు. ఇక ఆ హిమవత్తర్వత ప్రాంతాన్ని వదిలి తూరు దిక్కుగా బయలుదేరివెళ్ళాడు 

అక్కడ నరుపమానమైన మౌన వ్రతాన్ని అవలంబించాడు. అప్రతిమానము, పరము దుష్కరము, 

_మహోగ్రము అయిన తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు. తపస్వీకుల చరిత్రలోనే అరుదైన 
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తపస్సు అది. కోపాన్ని దరిచేరనీయకుండా ఎన్ని విఘ్నాలు. వచ్చినా ఏమాత్రం చలించకుండా 

'మానుమాదిరిగా పాతుకొనిపోయాడు. ఈవిధంగా వియమబద్ధుడయి ఏ ఆంతరాయానికీ లొంగ 

కుండా బహుకాలం తపస్సు చేశాడు. సంవూర్ణత్వాన్ని సాధించాడు. కోపాన్ని జయించాడు. అతని 

తపోవ్రతం పూర్తి అయింది! ఆ సమయంలో ఒకరోజు విశ్వామిత్రుడు భోజనం చేయబోతుం 
డగా దేవేంద్రుడు బ్రాహ్మణవేషంతో వచ్చి అన్నం పెట్టమని యాచించాడు. కిక్కురుమనకుండా 
నిస్సంకోచంగా అ బాహ్మణుడికీ సెద్దాన్నం పెట్టాడు ఎశ్వామిర్రుడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ 

అన్నం ఏ కొంచెం కూడా మిగల్బకుండా అంతా తినివేశాడు. విశ్వామిత్రుడు తాను పెట్టుకున్న 
ఒట్టువల్ల ఈషణ్నాత్రం కూడా చలించలేదు. విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ ఊపిరి బిగబట్టి మహో గగ్రంగా 

తపస్సు “కయటం ప్రారంభించాడు. చాలాకాలం గతంచింది. అయినా తపస్సు చాలించలేదు. 

అప్పడు అతని శిరస్సు లోంచి పాగలూ, మంటలూ బయలుదేరాయి. అవి ముల్లోకాల్లో వ్యాపిం 

చాయి. జగత్తంతా 'దగ్గమయిపోయేటట్లు తోచింది. ఆయన తపోగ్నికి దేవ, దానవ, యక్ష 

రాక్షస, గరుడ, గంధర్వులు అందరూ 'నిశ్టేష్ణులయిపోయారు. దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవుడిలో 

“ర్ట దేవా! మేము విశ్వామిత్రుల్న అనేక విధాల ప్రలోభపెట్టాము. కోపం తెప్పించడానికీ ఎన్నో 

ప్రయత్నాలుచేశాము. ఇంకా ఏమేమో చేశాము. ఏమి చేసి నప్పటికీ ఆయన తపస్సు తరిగిపోలేదు. 

పెగా వృద్దిపొందింది. ఇప్పడు ఆయనలో ఏ దోషమూ కనించటంలేదు. అందువల్ల ఆయన 

మనాసారా కోరుతున్న కోరికను తాము చెల్లించి తీరాలి. అలా చేయకపోతే విశ్వామిత్రుడి 

తపోగ్నికి ముల్లోకాలు భస్మీపటలం అయిపోతాయి. ఇప్పటికే దిక్కులన్నీ కలవరపడిపోయాయి. 

సముద్రాలన్షీ అల్లకల్లోలం అయ్యాయి. పర్వతాలు అన్ని కదలిపోతున్నాయి. భూమి అంతా వణికి 

పోతుంది. గాలి ఎడా? పెడా కొడుతూ ఉంది. సూర్యరశ్మి మందగించింది. జనులు కర్మశూ 

న్యులు అయిపోయారు. ఏంచేయాలో ఎవరికీ తోచటంలేదు. అందరికీ మౌఢ్యం వచ్చినట్లుగా 
ఉంది. ఓ దేవా! విశ్వామిత్రుడు అమిత తేజోవంతుడు. ఇప్పడు అగ్నిప త్రుడులా ఉన్నాడు. ఈ 

లోకాలను నాశనం చేయాలి అనే బుద్ది ఆయనకు ఇంకా "పుట్టలేదు. తాము ఉే పేక్షించేట్లయిలే 

ఆయన ప్రళయ కాలాస్టితో ముల్లోకాలనూ దహించివేస్తాడు. దేవరాజ్యం సలవలెను అని 

కూడా అనుకుంటాడు. అందువల్ల "తాము ఇవ్వడు ఆయన కోరికను చెల్లించటమే తరుణో 

పాయం” అన్నారు. అంతట బ్రహ్మదేవుడు దేవతలు అందరితోనూ కలిసి విశ్వామిత్రుని దగ్గరకు 

పోయి “క బ్రహ్మర్షి” అని మనసారా సంబోధించి “నీకు స్వాగతం! వీ తప పస్సుకు మేము 

అందరము సంతోషించాము. నీవు ఇవ్రడు బ్రాహ్మణుడవు అయ్యావు. “ఓ బ్రహ్మర్షి! నికు 

నేనూ నురుద్దణాలు దీర్హాయుష్లు ఇస్తున్నాం. ఇక నీవు స్వస్థ చిత్తుడవు కా! సుఖంగా “ఉండు” 

అన్నాడు. విశ్వామిత్రుడు "సంతోషంతో బ్రహ్మదేవుడికీ, మిగతా దేవతలకూ నమస్కారం చేసి : 

“క దేవా! నాకు (బహ్మణత్వమూ, దీర్ణాయుర్హాయమూ అనుగ్రహించినందుకు కృతజ్ఞాడను. 

ఆయితే ఓంకారమూ, వషట్కారమూ, వేదాలూ నా స్వాధీనం కావడమే కాకుండా నేను వాటిని 

ఇతరులకు ఉపదేశం చేసే అధికారము నాకు దయచేయండి. ఓ దేవా! ఇంతకన్నా ముఖ్యం 

అయిన కోరిక మరి ఒకటి వుంది. వశిష్ట మహర్షి ర క్షత్రవేదవిధులలోనూ, బహ్మవేద విధులలోనూ 

మహామహుడు. ఆయన నన్ను (బ్రహ్మర్షి అనాలి ఇదేనా ప్రధానమయిన కోరిక. తాము ఈ 

కోరికను నెరవేర్చకపోతే నేను తృప్తిపడను” అన్నాడు. అంతట దేవతలు అందరూ పోయి వశిష్ట 

మహర్షిని తీసుకొని వచ్చారు. ఆయన విశ్వామిత్రుడితో సఖ్యపడి “బహ్మదేవుడూ, దేవతలూ 
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చెపినట్లు నీవు బ్రహ్మర్షివి. బ్రహ్మర్షికి ఉండే అధికారాలు అన్ని నీకూ ఉంటాయి” అని చెపాడు. 

బ్రహ్మదేవుడూ, దేవతలూ వెళ్ళిపోయారు. విశ్వామిత్రుడు వశిష్ట మహర్షిని వూజించి, సత్కరించి 
వీడ్కోలు చెప్పె పంపాడు. 

క్షత్రియులు బ్రాహ్మణుని వధించిన వృత్తాంతానికి సంబంధించినది రెండో సంఘటన. 

మహాభారతం ఆదిపర్వంలో ఈ వృత్తాంతం ఈ క్రిందివిధంగా వుంది. 

“పూర్వం కృతవీర్యుడనే రాజు ఉండేవాడు. వేదవిదులైన భృగువంశీయులు అతని వురో 

హితులు. రాజు వీరికి ఉదారంగా గో, ధన సంపదలను ఇచ్చాడు. ఆ రాజు స్వర్గస్థుడైన తరువాత 

అతని వంశజులకు ధనం కావలసి వచ్చింది. భృగువుల సంపన్నత వారు ఎరిగినదే కనుక వెళ్ళి 

వారిని ధనం అడిగారు రాజులకు భయపడి కొందరు భృగువులు తమ ధనాన్ని భూమిలో 
పాతిపెట్టారు. కొందరు బ్రాహ్మణులకు పంచి ఇచ్చారు. కొందరు ఆ రాజులకు' అడగగానే ధనం 

ఇచ్చివేశారు. అయితే ఒక క్షత్రియుడు భూమి తవ్వుతుండగా ఒకానొక భృగుసే ఇంట్లో ధనం 
పాతర కనబడింది. తమకు అడిగినవ పడు ఇవ్వకుండా ధనం దాచి పెట్టారని రాజులకు ఆగ్రహం 

వచ్చి బృగువులనందరినీ- గర్భస్థ “శశువులకో సహా సంహరించారు. పతులను కోల్లోయిన 

సిలు హిమవత్తర్వత సీమకు పారిపోయారు. వారిలో ఒక స్త్రీ తన గర్భస్థ శెశువును తన 
తొడలో దాచి సంరక్షించినది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న క్షత్రియులు వెంటాడి ఆ శిశువును 
సంహరించే (పయత దం చేశారు. ఆ శిశువు కాంతివరజిబ్ము ఆ క్షత్రయులను అంధులను 

చేసింది. కొంతకాలం పాటు ఆఅంధులై ఆ పర్వత పీములో దిక్కుమొక్కులేకుండా సంచరించి, 

వారు ఆ తల్లి శిశువు వద్దకు వెళ్ళి శరణు వేడుకొని తమకు తిరిగి చూవు ప్రసాదించమని 

బ్రార్థించారు. ేదవేదాంగాలను తనలో నిక్షీప్తం చేసుకొని తమకు ఆ శక్తితో వారిని అంధులు 

గావించిన తన బిడ్డి బెర్వునికే ఆ సామర్ధ్యం వున్నదని ఆ తల్లి చెప్పింది. వారు బెర్వునే ప్రార్థించి 

చూపు పొందారు అయితే బెర్వుడు తన బంధువరాన్ని సంహరించిన క్షత్రియుల పై ప్రతీకారం 

తీర్చుకోవడానికి సంకల్పించి. తపశ్చర్యకు పూనుకున్నాడు. ఆ తపస్సుకు దేవతలు, రాక్షసులు, 

మునులు అంతా భీతచిత్తులైనారు. అప్పడు అతనికి అతని పితృదేవతలు ప్రత్యక్షమై తమకు 
క్షతియులపై కక్ష తీర్చుకునే కోరిక లేదని, తమ దౌర్బల్యం చేతకాక వృద్దాప్యంలో క్షత్రియుల 

చేత మరణం పొందాలని తాము కోరుకోవడంచేతనే అట్లా జరిగిందవి స్పష్టం చేశారు. క్షత్రియు 

లకు కోపం తెప్పించడం కోసమే అట్టా విధులు దాచిపె పెట్టామని వారు నచ్చజెప్తారు. ఆత్మహత్య 

మహాపాతకం గనుక తాము చావు నిమిత్తం క్ర క్షత్రియులను ప్రేరేపించామని వారు వివరించారు. 

అందుచేత కోవం విగహించుకోమని వారు జెర్వువి కోరారు. “క్షత్రియులనుగాని, ఏడు 

లోకాలనుగాని నాశనం చేసే ప్రయతం మానుకో. నీ తపశ్చర్యను వమ్ముగావించే ప్రయత్నాన్ని 

నిగ్రహించుకోమని వారు చెప్తారు. కాని జెర్వుడు ఏమీ లేకుండా తన కోపాన్ని మరల్చుకోలేనని 

చెపాడు. ఏదో ఒకచోటికి ఆ “కోపం ప్రసరించకపోతే అది తన్నే నాశనంచేస్తుందని అంటూ తను' 

వూర్వీకులు పెట్టమన్న క్షమాభిక్ష న్యాయవిరుద్ధము, అకర్తవ్యము: అని వాదించాడు. ఎట్లాగైతేనేం 

పితరులు ఆతనికి నచ్చజెప్పి అతని కోపాన్ని సముద్రంలోకి విసరివేయమని సూచించారు. "అక్కడ 

అది జలాన్ని సంఘర్షిస్తూ ఉంటుందని, ఆవిధంగా అతని కోరిక నెరవేరగలదని “వారు చెప్తారు. 
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ఆ కోపాస్టి వేదవిదులు ఎరిగిన హయ శిరస్సు. నిత్యమూ అది జలాన్ని త్రాగివేస్తూ ఉంటుంది” 

మూడవ వృత్తాంతం బాహ్మణులచేత క్షత్రియులు వదింపబడిన సంఘటనకు సంబంధిం 

చినది. మహాభారతంలో ఈ కథ అనేక స్థలాలలో కనిపిస్తుంది. : 

“వేయి బాహువులు కలిగి దేదీష్యమానంగా వెలుగొందే బలవంతుడైన కృతవీర్యుడు 

మహిష్మతీ నగరంలో నివసిస్తూ ప్రపంచ మంతటికీ ప్రభువై పరిపాలిస్తున్నాడు. అవక్ర పరాక్రమ 

శాలియైన ఈ హైహయుడు ఖండాలు సముద్రాలతో కూడిన చోట సముద్ర పరివేష్టితమైన 

భూమి నంతటినీ తిరుగు లేకుండా పాలిస్తున్నాడు. మహర్షి దత్తాత్రేయుని ద్వారా అతడు అనేక 

వరాలు పొందాడు. తన వేయి బాహువులతో భూమి మొతాన్ని జయించటానికి యుద్ధాలు 

చేశాడు. ఆరాజ్య గర్వంతో, మదంతో, నీతి, న్యాయ, ధర్మ మార్గాలను విసర్ణించాడు. మహాత్ముల 

పవచనాలి, తిరసు.రించాడు” అవడు దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతున్న సూర్యునిలా దివ 
a a గ్రా సు | Dy ట్ర 

రథాన్ని అధిరోహించి బలగర్వంతో అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. శౌర్యంలోనూ, వీర్యంలోనూ 

ధెర్యసాహసాల్లోనూ, శక్తి సామర్య్యాల్లోనూ నన్ను మించిన వారెవ్వరున్నారు.... ఇలా అరునుని 

య్ గా ఎది ఢఉలి ౧ జ 

ప్రసంగం కొనసాగుతుండగా ఆకాశం నుండి ఆకాశవాణి “ఓ మూర్చుడా! క్షత్రియుల కంటే 

బ్రాహ్మణులు ఎప్పడూ అధికులే, బ్రాహ్మణుల సహాయం లేకుండానే క్షత్రియులు రాజ్యాన్నేలుతు 

న్నారా!” దానికి అర్జునుడు “నేను అనుగ్రహిస్తే భూలోక కోటిని సృష్టించగలను. ఆగ్రహిస్తే వాటిని 

సంహరించగలను. బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులను ఆశ్రయిస్తూ జీవిస్తున్నారు. కానీ క్షత్రియులు 

బాహ్మణులను ఆశయిసూ జీవిసునాారా? అలా బతకటం లేదు. కాబటి బాహ్మణుడు నాకంటే 

న స్ట్ ఆలి =a C అ ్ష 

అధికుడు కాడు. బాహ్మణులందర్శీ నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాను. వేదాలను సాకుగా చూపి 

క్షత్రియులను బ్రాహ్మణులు కాల్చుకు తింటున్నారు. ప్రజలను రక్షించాల్సిన బాధ్యత రాజులది. 

కానీ. బాహ్మణులది కాదు కదా! క్షత్రయులు లేనవుడు బ్రాహ్మణులకు జీవాధారమే లేనపుడు 

వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎలా అవుతారు. ఈముల్లోకాల్లో మనిషిగానీ దేవుడుగానీ నన్హైదరించలేడు. 

నా రాజ్యాధికారాన్న ప్రశ్షించేవాడు లేడు. అందుకే బాహ్మణులందరి కంటే నేనే గొప్పవాణ్ణి 

అంటూ దుయ్యబట్టసాగాడు. ఆవేశంతో ఉబికి వచ్చే అర్జునుని మాటల్ని విన్న వాయువు వచ్చి 

యిలా అన్నాడు. రాజా! ఇలాంటి పాపపు ఆలోచనల్లి మానివేయి. బ్రాహ్మణులను వూజించు. 

అ 3 
a 

వాళ్ళపట్ల తప్పలు చేసిన వాళ్ళు రాజ్యాన్ని కోలోతారు. వాళ్ళెంతో శక్తివంతులు. వాళ్ళు నిన్ను 

జయిస్తారు. దేశం నుంచి భ్రష్టులను చేయగలరని అనగా ఇంతకీ నీవెవరివని అర్జ్హునుడడిగాడు. 

నేను దేవతను. . . నాపేరు వాయువు. నీ క్షేమం కోరి వచ్చాను, అని చెప్తాడు. అర్జునునకు 

కోపం ముంచుకొచ్చింది. మళ్ళీ బ్రాహ్మణులను నిందించటం మొదలు పెట్టాడు. బాహ్మణుల 

పట్ల నీ విశ్వాసానికి నా జోహార్లు, బాహ్మణులు కూడా అన్ని జీవరాసుల్లాగానే జన్మించలేదా? 

న ( . న నా ఇం 
వాళ్ళ గొప్పతనం ఏమిటో చెప్ప వాళ్ళమైనా నిప్ప నీరు, గాలి, సూర్యుడు, ఆకాశం లాంటి 

అతీత శక్తులా” అంటూ ఆగ్రహంతో పలికాడు. 

బ్రాహ్మణ బుషి అయిన జమదగ్ని కుమారుడు పరశురామునిరో ఈ రాజు సంఘర్షిం 
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చాడు. ఈ సంఘర్షణ వృత్తాంతం ఈ క్రింది విధంగా కన్పిన్తోంది. 

“ఆ కాలంలో కన్యాకుబ్దాన్ని పరిపాలిస్తున్న గాధికి సత్యవతి అనే కుమార్తె ఉన్నది. ఆమెను 

బుచికుడనే బుషి పెండ్లాడటం వారికి జమదగ్గి పుట్టడం అదంలా కూడా పైన చెప్పన విధంగా 

పమానంగానే ఉన్నది. రేణుక జమదగ్గులకు ఐదుగురు కుమారులు. వారిలో " చిన్నవాడైన 

పరశురాముడు జగర్హుసిద్ధడు. తండి ఆదేశాన్ని అనుసరించి అతడు అపవిత్ర వాంఛ వలన 

పాతివ్రత్య మహిమ కోల్రోయిన తల్లిని సంహరించాడు. అంతకు ముందు అతని అన్నలు తండ్రి 

ఆనతిని కాదని బుద్ధిహీనులుగా శప్నలైనారు. పరశురాముని అభ్యర్ధన పై అతని తండి తల్లిని 

వునర్టీవితురాలిని చేశాడం. అతని అన్నలను తిరిగి యధా ప్రకారంగా మార్చాడు. పరశురామునికి 

మాత్సహత్యా పాతకం అంటకుండాను అవక్ర పరాక్రమంతో ద్నీర్ష దీరకాలం జీవించేటట్టుగాను తండ్రి 

వరమిచ్చాడు. ఈ ఘట్టం నుంచి పరశురాముని కథ అర్జునునితో (కార్తవీర్యుని) ముడి 

పడుతుంది. ఓసారి అర్జునుడు జమదరగ్జి ఆశ్రమానికి వచ్చి జమదస్షి పత్తిచేత అతిధి 

సత్కారం పొందాడు. అయితే అతడు జమదగ్ని హోవుధేనువు దూడను బలత్కారంగా 

గ్రహించి ఆశ్రమ వృక్షాలను నరికివేసి అపాత్రను నిరూపించు కొన్నాడు. ఈ సంగతి తెలిసి 

పరశురాముడు ఆగ్రహోదగ్రుడై అర్జునుని వేయి హస్తములను నరికి సంహరించాడు. అర్జునుని 

కుమారుడు ప్రతీకారంగా వరశురాముడు దగ్గర లేనపుడు జమదగ్నిని సంహరించాడు. 

ఆశ్రమానికీ తిరిగి వచ్చిన పరశురాముడు తండ్రి అంత్యక్రై కీయలు ముగించి, భూమిపై 

క్షత్రియ జాతి అనేది లేకుండా నాశనం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ వూనాడు. దానికణుగుణంగానే తన 
ఆయుధాలతో అర్జునుని కుమారులను, మనుమలను, అందరినీ సంహరించాడు. ఆ విధంగా 
ఇరవై ఒక్క పర్యాయాలు దండెత్తి భూమిపైన క్షత్రియుడనే వాడు లేకుండా చేసి వారి రక్తంతో 
శమంత పంచకమనే ఐదు రక్తపు టేర్ణ్గను నిర్మించాడు. ఆ విధంగా పరశురాముడు భృగు 
వంశజులైన పితృ దేవతలను సంః తృష్తిపరచగా అతని మాతా మహులైన రిచకుడు ప్రత్యక్షమై 
తనంత తాను పరశురాములణ్ణి సంభోదించి చెప్తాడు. ఈ పరశురాముడు ఒక గొప్ప యాగం చేసి 
ఇంద్రుణ్ణి సంత్భప్తి పరచటమే కాకుండా రాజ్యొన్షంతటినీ యజ జ్ఞ నర్వాహకులైన 'వురోహీతులకు 

దానం చేశాడు. ఆ బలవంతుడైన కౌశ్యవుడనే పదిచారల పౌడవు, తొమ్మిది బారల ఎత్తు 
కలిగిన ఒక దైవ పీఠాన్ని కూడా అతడు ఇచ్చి వేశాడు. అతని అనుమతితో దీన్ని బ్రాహ్మణులు. 

తమలో తాము పంచుకొన్నారు. ఖాండవ వనాలు అనేపేరు అప్పటినుంచే పుట్టింది. కాళ్యపుడికి 
భూమి అంతటినీ దానం చేసిన తర్వాత పరశురాముడు మహేంద్రగిరి వెళ్ళి పోయాడు. 
పరశురాముడికి క్షత్రియులకు మధ్య ఏర్పడిన వైరం వరశురాముడు తన బలపరాక్రమాలతో 
భూమి నంతటినీ జయించేటట్లుచేసింది”. 

వేర్వేరు ప్రాంతాలను పరిపాలిస్తున్న- కాశ్మీరీయులు, దరదులు, కుంతీయులు, క్షుద్ర 
కులు, మాళవులు, అంగులు, వంగులు, కళింగులు, వైదేహులలో తామ్రలిన్నలు, మార్తీకవతులు, 

శివులు-ఇంకా ఇతర రాజన్యులు అయిన క్షత్రియులు పరశురామునిచే హతులెనటు మహాభా 
ను గా 
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లు 5 
రతాంతర్గత ద్రోణ పర్వం పర్కొ,న్నది. 

బ్రాహ్మణుల చేత క్షత్రియ వంశ నిర్మూలనం జరిగిన తరువాత, తిరిగి క్షత్రియ జాతి 

ఎలా పునరుద్ధరించబడినది ఈ కథలో భాగంగానే వివరించటం జరిగింది. దాని ప్రకారం- 

“ఇరవై ఒక్కసార్జు క్షత్రియుల్ని భూమి మీద తుడిచి పెట్టిన తరువాత జమదగ్గి కుమారు 
డైన పరశురాముడు కులపర్వతమైన మహేంద్రగిరి మీద తపస్సు చేసుకోవటానికి వెళ్ళిపోయాడు. 
పరశురామునిచే చంపబడిన క్షత్రియ రాజుల వితంతువులైన భార్యలు బ్రాహ్మణులను ఆశ్రయించి 

సంతానం కోసం ప్రార్థించారు. కుల పురోహితులు, నిష్కాముకులై (వారి కోర్కె తీర్చటానికి 

మాత్రమే బుతు సమయాల్లో ఆక్షత్రియ స్త స్త్రీలతో కలిశారు. వారు గర్భవతులయ్యారు. ధైర్య 

సాహసో పేతులైన క్షత్రియ బాలురు, బాలికలు పుట్టారు. ఈ విధంగా క్షత్రియ స్త్రీల కార 

ణంగా. తిరిగి అభివృద్ధి చెందింది. అప్పటి నుంచి బ్రాహ్మణేతర కులాలు నాలుగు బ్రాహ్మణుల 

కన్నాతక్కువ స్థానాన్ని పొందాయి.” 

హిందూదేశంలో తప్ప మరే దేశంలోను యింతటి భయంకరమైన వర్గ యుద్దాలు జరిగిన 

దాఖలాలు లేవు. ఇరవై ఒక క్కసార్లు క్షత్రియులను చంపి క్షత్రియ వితంతువులకు బ్రాహ్మణుల 

ద్వారానే తిరిగి సంతానం కల్పించి, ఆ విధంగా భారతదేశంలో క్షత్రియ కులాన్ని వునః సృష్టించి 
నట్లు చెపిన_యీ కథంతా బ్రాహ్మణుడైన పరశురాముని గర్వాన్ని కీర్తించే ప్రయత్నమే. 

ఈ వర్గ పోరాటం కేవలం ప్రాచీన చరిత్రకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. 

ఇది అప్పటి నుంచీ యిప్పటి దాకా కొనసాగుతూ వస్తున్నదే. మహారాష్ట్రలో మరారీ రాజు 

పరిపాలనా కాలంలో దీని ఉనికీని ఎంతో చక క్కగా గుర్తించవచ్చు. మరారీ సామ్రాజ్యాన్ని 

అది (వర్గపోరాటం) నాశనం చేసింది. అప్పడప్పడే పుట్టి వెంటనే అంతరించిపోతూ, తాత్కిలిక 

ప్రభావాన్ని చూపించే, భిన్న జాతుల ప్రజల మధ్య శాశ్వత అఘాతాన్ని ఏర్పరచలేనటువంటి 

సామాన్య యుద్దం వంటిది కానేకావు ఈ వర్గపోరాటాలు. భారతదేశంలో సంభవించిన ఈ వర్ల 

పోరాటాలు ఒక ్ ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగినటువంటివి. ఇవి మెల్లమెల్లగా చాపక్రింద వీరులా తమ 

పని తాము కొనసాగించాయి. జీవితంతో చిన్న మొలకలాంటివయిన యివి, హిందువులకు 

బుద్ధి కుశలతగా రూపొందాయి. 

అవి ఆరోగ్యాన్నీ నడవడినీ సూచన ప్రాయంగా తెలియజేసేవి అనే అర్ధంలో ఈ వాస్త 
వాలను నిరాకరించలేము. ఇని హిందువుల మథ్య సౌభాత్భత్వం వుందని సూచిస్తున్నాయా? 

ఈ వాస్తవాల వెలుగులో నిర్దారకమైన సమాధానాన్ని ఇవ్వటం అనాధ్యమని నేను గాఢంగా 

నమ్ముతున్నాను, హిందువులలో “సౌభ్రాతృత్వం లోపించడానికి కారణం ఏమిటని వ్యాఖ్యానింప 

గలం? దీనికి హిందూమతం, దాని తత్వం కారణాలు. మిల్ పేర్కొన్నట్టు సౌభ్రాతృత్వం 
సహజమైనటువంటిది. కానీ ఈ మొక్క సారవంతమైన నేల, పెరగటానికి అవసరమైన 
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పరిస్థితులు ఉన్నవుడు మాత్రమే పెరుగుతుంది. మనమందరం దేవుని బిడ్డలమనో, ప్రతి 

వ్యక్ జీవితమూ ఇతరులతో ముడిపడి వుందనో బోధించడం ద్వారా సౌభ్రాతృత్వ భావన 

ఏర్పడదు. అటువంటి సెంటిమెంటు కలిగించడం కష్టం. సాభాతృత్వభావన పెంపొందే అవకాశం 

కీలక జీవిత రంగాలలో భాగస్వాములుగా వుండడంలో ఉంటుంది. జననాలు, మరణాలు, 

పెళ్ళిళ్ళు ఆహార వ్యవహారాల సుఖదుఃఖాలను పంచుకోగలిగి వుండాలి. పై రకమైన సహజీవనం 

సౌభాత్ళత్వ భావనను సేంచుతుంది. సామూహిక భావనను కలిగించే ప్రధాన అంశం 

సహభోజనమేనని ప్రొఫెసర్ స్మిత్ చెప్పింది నిజం. 

“మత జీవితానికే పురాతన ఆదర్శం- త్యాగాల నుంచి సమకూర్చుకున్న ఆహారం అన్నది 

సరైన వ్యక్తీకరణం. కారణం- అది కేవలం సాంఘిక చర్యే కాదు. దేవుడు, అతని ఆరాధకులు 

కూడా సంయుక్తంగా దీనిలో భాగస్వాములు. కానీ ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా దీనివలన 

ఒక మనిషితో కలిసి భుజించడం, తాగడం అనేవి సోదర భావాల్ని నిర్దారించడానికీ, పరస్తరం 

సామాజిక బాధ్యతలను సర్వర్థించటానికీ ఒక గుర్తు. దేవృనికి నైవేద్యం పెట్టిన ఆహార సేవనం 
ప్రత్యక్షంగా ఒక అంశాన్ని వ్యక్తీకరిస్తుంది. భగవంతుడు, అతని ఆరాధకులు. ఇరువురూ కూడా 

ఒక కంచంలోనే భుజించే భోక్తలు అనేది ఆ విషయం. వారికున్న పరస్పర బాంధవ్యంలోని 

ప్రతి విషయంలోనూ యిది కలగలిసిపోయి కనిపిస్తుంది. ఎవరైతే భోజనం దగ్గర కలిసి 

కూర్చుంటారో, సాంఘిక విషయాల్లో వారంతా కలిసి మెలసే యుంటారు. అలా కలిసీ భుజిం 

చనటువంటి వాళ్ళు ఒకరితోనొకరు అలీనంగా వుంటారు. వీరి మధ్య మత సహభావంగానీ, 

సాంఘిక బాధ్యతలపట్ల పరస్తర సహకారంగానీ వుండవు.”22 

కీలక జీవన రంగాలతో ముడివడివున్న సింతోష్క విషాదాలను హిందువులు పంచుకో 

వడంలేదు. ప్రతిదీ విడివిడిగా జరువుకునేదే, కొందరికే ప్రత్యేకమైనదే తన జీవిత కాలమంతా 

కూడా హిందువు ఎవరినీ కలువుకోకుండా ప్రత్యేకంగానే వుంటాడు. భారతదేశానికొచ్చిన ఏ 

విదేశీయుడూ హిందూ పానీ (హిందువులకోసం వున్న నీరు), ముసల్మాన్ పానీ అని అరవటం 

వినడు. కానీ బ్రాహ్మణుల కాఫీ హోటళ్ళు, బ్రాహ్మణుల భోజన శాలలూ మాత్రం చూస్తాడు. 

వీటిల్లోకి బాహ్మణేతరులైన హిందువులు ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు. అంతేకాదు అతడు 

(ఆ విదేశీయుడు) బ్రాహ్మణ ప్రసూతి గృహాలు, మరాఠీల ప్రసూతి గృహాలు, భాటియాల 

ప్రసూతి గృహాలు చూస్తాడు. కానీ ఈ ముగ్గురూ హిందువులే. బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో ఎవరైనా 

పుట్టినపుడు బ్రాహ్మణేతరులెవరినీ ఆహ్వానించరు. ఆహ్వానించాలనే ఆలోచన కూడా "వుండదు. 

బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో వివాహం ఏదైనా జరిగినా బ్రాహ్మణేతరుడెవ్వరూ ఆహ్వానించబడడు,. 

అంతేకాదు. అతను ఆ కార్యక్ర కముంలో పాలుపంచుకోవాలని కూడా అనుకోడు. అలాగే బ్రాహ్మ 

ణుడు ఎవరైనా చనిపోయినపుడు బాహ్మణేతరుడెవరూ శవయాత్రలోగానీ, శ్రాద్దకర్మల్లో గానీ 

పాలు పంచుకుంటానికి  ఆహ్వానించబడరు. అలా పాల్గొనడానికి వీళ్ళు (బ్రాహ్మణేతరులు) 

| యిష్టపడరు కూడా. బ్రాహ్మణుని ఇంట్లో ఉత్సవం ఏదైనా జరీగినవుడు బాహ్మణేతరుడు దానిలో 

పాలొనడానికి ఆహ్వావించబడడు. అలా తమను పిలవకపోవటం తప్పని బ్రాహ్మణేతరుడు 

భానించడు కూడా. ఒక కులానికి మరొక కులంతో ప్రమేయం లేదు. చివరికి దాతృత్వం కూడా 
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కులపరమైనదే. ప్రజలందరికీ ప్రయోజనకరమైనది- అనే అర్ధంలో “సార్వజనీన దాతృత్వం? అనేది 
హిందువుల్లో లేదు. బ్రాహ్మణ దాతృత్వం బ్రాహ్మణుల కోసమే. ఆ బ్రాహ్మణుల్లో కూడా యిది 

లా 

శాఖా వరిమితమే. ఉదాహరణకి చిత్తవన బ్రాహ్మణ దాళ్ళత్వం చితవన బ్రాహ్మణుల కోసమే. 

mC ( జ ఇగ nt న్ ఇల్ల దేశాష్ట్ర బ్రాహ్మణ దాతృత్వం కవలం దేశాష్ట్ర బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే చెందింది. కర్హాడ బ్రాహ్మణ 

దాత్సత్వం కర్తాడ బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే చెందింది. అలాగే నారస్వత బ్రాహ్మణ దాత్ఫత్వం 

వుంది. దానిలో కుదాల్ దేశ్కార్ బ్రాహ్మణ దాతృత్వం ఒక భాగం. హిందూ దాతృత్వంలో 
అందర్సీ కలువుకోలేని అసహ్యాన్ని కలిగించే ఈ విడి విడితనాన్ని ఎవరైనా గమనించవచ్చు. హిందు 
దాతృత్వం లేక హిందువుల మధ్య దాతృత్వం అనేది వాస్తవంగా లేనేలేదు. బ్రతికున్నవడు ఎహ్షణూ 

వావి యో ఖో 

కూడా ఒక హిందువు మరొక హిందువుతో పంచుకునేది ఏమీ లేదు. చివరికి చనిపోయినవుడు 

కూడా హిందువులు ఎవరికి వారు ప్రత్యేకమైనవారే. మరొకరిలో కలవని వారే. చనిపోయిన వారి 

శవాలను కొందరు పూడ్చి పెడ్ల్డారు. మరికొందరు దహనం చేస్తారు. కానీ వూడ్చిపెట్టేవాళ్లు 
అది వ్ లా 

కూడా ఒకే స్మశానాన్ని పంచుకోరు. ప్రతి వాళ్ళూ పూడ్చి పెట్టే తమవాళ్ళ కోసం స్మశానంలో తగిన 

పదేశాని, ఎంచుకుంటారు. తగులబెటే వా అందరూ ఒకేచోట తగులబెటరు. ఆవిధంగా 
e al ర లు 

గనుక వారు చేయవలసి వస్తే ప్రతి వాళ్లకూ ఒక ప్రత్యేకమైన దహనవాటిక వుంటుంది. 

హిందువులకు ఈ సౌభాత్సత్త్వ భావన పరాయిది అనటంలో ఆశ్చర్యం ఏమైనా వుందా? 

జీవితానికి సంబంధించిన ఆనంద, విషాదాలను పంచుకోవటాన్ని హిందువులు ఎందుకు నిరాక 

రించారు? అన్నది అన్నింటికంటే పెద్ద (ప్రశ్న. దీనికి వేరేగా ఏమీ చెప్పవలసింది లేదు. కేవలం అతని 

మతం పంచుకోవద్దని చెప్పింది. అందువల్లనే అతను నిరాకరించాడు. ఈ అంతిమ నిర్ణయం 

ఆశ్చర్యాన్ని ఏమీ కలిగించదు. మరి హిందూమతం దేన్ని బోధించింది? అది వర్ణాంతర భోజనాల్ని 

వద్దని చెప్పింది. వర్ణాంతర వివాహాన్ని చేసుకోవద్దంది. కలిసి మెలసి ఉండవద్దని కూడా చెప్పింది. 

దాని బోధనల సారాంశం మొత్తం యిదే కాదు. హిందువులలో వేరాటుతనాన్నీ; వేరెవ్వరితోనూ 

కలియని లక్షణం నిరూపించటానికి యిప్పటివరకు నేను పేర్కొన్న అంశాలన్ని సిగ్గుచేటు 

కలిగించేవి. ఇవన్నీ హిందూమతం తాలూకు తత్వం నుంచి ప్రత్యక్షంగా బయటపడినటువంటిది. 

సౌభాత్సత్వాన్ని సరాసరి నిరాకరించుటకు హిందూమత తత్వం. 

న్యాయ నిర్ణయం కోణం నుంచి హిందూమత తత్వానికి సంబంధించిన ఈ సంగ్రహ విళ్తే 

కుల్ల 9 { ఇల్ల అవ్ . 

షణ వల్ల హిందూమతం ఏవిధంగా సమానత్వానికి శత్రువో, స్వేచ్చకు విరోధి, సౌభాత్సత్వానికి 

ప్రత్యర్థో స్పష్టంగా అర్దమవుతుంది. 

సౌభ్రాతృత్వం, స్వేచ్చ అనేవి వాస్తవికంగా ఉత్తన్న భావాలు. సమానత్వం, మనిషి వ్యక్తి 

త్వాన్ని గౌరవించడం యివి రెండూ (ప్రాథమికవమ్రైన, మౌలికమైన భావాలు. ఈ రెండు మౌలిక 

భావాల నుంచే సా భాతృత్వం, స్వేచ్చలు పునాదులు కలిగియున్నాయి. ఇంకా లోతుకు వెళ్ళి 

చూస్తే సమానత్వం అన్నది మూల భావన ఆనీ, మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించడం అవేది 

దాన ప్రతిబింబమనీ చెప్పవచ్చు. కాబట్ట ఎక్కడైతే సమానత్వం నిరాకరించబడుతుందో అక్కడ 
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ప్రతిదీ నిరాకరణకు గురవుతుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే 

హిందూమతంలో సమానత్వం లేదని చెప్పటమే నావరకు నాకు చాలు. ఇప్పటివరకు నేను 

నిరూపించిన పద్ధతిలో ఎవరూ హిందూమతాన్ని విశ్లేషించలేదు. హిందూమతం, 'సౌ భ్రాత్ళత్వాన్టి, 

దీనితోపాటు స్వేచ్చకు బద్ద వ్యతిరేకి అనే ఊహకు వదిలివేయడం సహజమైన పని అని నేను 
భావించడంలేదు. 

లార్డ్ ఆక్షన్ లోతుగా చేసిన పరిశీలనతో మరొక చివరి పరిశీలనాంశంతో ఈ చర్చను 

నేను ముగించదలచుకునా న్నాను. ఆక్షన్ మహాశయుడు చారిత్రక పరిస్థితుల కారణంగా అసమా 

నత్వం పెరిగిందని అన్నాడు. లార్డ్ ఆక్షన్ తన పరిశీలనా సమయంలో హిందూ మతాన్ని 

పరిగణనలోకి తీసుకోలేదనుకోవాలి. అసమానత అదేది ఒక మత సిద్ధాంతంగా స్వీక కరించబడింది. 

ఒక పవిత్రమైన పిడివాదంగా బోధించబడింది. ఇది ఒక అధికారిక నుత విశ్వాసం. దీన్ని 
బహిరంగంగా పాటించడానికి ఎవరూ సిగ్గుపడలేదు. అసమానత్వం అనేది హిందువులకు ఒక 

జీవితమార్గం. మత సిద్ధాంతంగా దైవదత్తమైనది. జీవిత మార్గానికి సంబంధించిందిగా ఈ నిర్దేశం 

హిందూ “సమాజంలో సక అవతార తత్వాన్ని సంతరించుకుంది. అది హిందూ సమాజంలో 

ప్రజల ఆలోచనలకూ, కార్యకలాపాలకూ ఆకారవివ్వటమే గాకుండా రూవుదిద్దింది. వాస్తవంగా 

హిందూ మతానికి అసమానత ఆత్మ, 

హిందూమత తత్వాన్ని ప్రయోజనాంశం దృ్థ్యూ యిక పరిశీలిస్తాను. 

హిందూమతాన్ని ఈ కోణం నుంచి పరీశించటంలో యింతటిద్దిర్హతా, విపులతా అవసరం 

లేదు. మిల్ సూచించినట్లుగా “న్యాయమూ, ప్రయోజనమూ- వీటి మధ్య శత్భత్వానికి ఆవశ్య 

కత లేదు. మరొకవిధంగో చెప్తాలంటే- వ్యక్తిపట్ల ఏదైతే న్యాయబద్దంకాదో, ఆది సమాజానికి 

ప్రయోజనకారి కానేకాదు. దాన్ని అలా వుంచితే కుల పర్యవసానాలు మన ముందు ప్రకాశిస్తూ 
కనిపినాయి. 1 

మతాదర్శం అనేది వాస్తవంగా ఆదర్శం కాదు. ఆ ఆదర్శం అభ్యాసంలో ఉండాలి. 
అంటే ఏ కొంత మేరకయినా. వాస్తవం కావాలి, కాబట్ట హిందువులు చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థను 

౨త్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పాటించారు. "జర్మన్ తత్వవేత్త అయిన స్రీషే “ఆదర్శాన్ని వాస్తవీకరించు. 

కాస్తవాన్ని ఆదర్శీకరించు” అన్న మాటలను హిందువులు చక్కగా పాటించారు. 

ఆదర్శం తాలూకు విలువ, దాని ఫలితాన్నిబట్టి పరీక్షించబడుతుంది. అనుభవమేగనక 
గీటురాయి అయ్యేటట్టయితే చాతుర్వర్థ సిద్దాంతానికి సంబంధించిన ఆదర్శం మూడు రకా 
లుగా ఖండించదగినదౌతుంది. కేవలం సాంఘ్క సంస్థకు చెందిన రూపంగా యిది మొదట 
ఖండనకు లోనవుతుంది. ఇది వుత్తాదకుల సంస్థగా అపఖ్యాతిని పొందుతుంది. పంపిణీ వ్యవస్థకు 
సంబంధించిన ఆదర్శ విధానంగా ఇది దారుణంగా విఫలమయింది. సంస్థకు సంబంధించిన 

ఆదర్శ విధానమే గనక అయ్యేటట్టయితే, హిందూమతం ఒక ఉమ్మడి ఐక్య సంఘటనను 
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ఎందుకు రూపొందించలేకపోయింది? ఇది గనక ఉత్తత్తి విధానానికి సంబంధించిన ఆదర్శ 

రూపమేగనక అయ్యే టట్టయితే ఈసాంకేతిక విధానం ఆది మానవుని స్దాయి నుంచి ఎందుకు 

ముందడుగు వేయలేదు? పంపిణీ విధానానికి సంబంధించిన ఆదర్శవంతమైన వ్యాకులపరచే 

అసమానత్యాన్ని ఎలా సృష్టించింది? అంతులేని సంపద, దుర్భర దారిద్ర్యం ఎలా ప్రక్క ప్రక్కనే 

ఉండగలిగేయి? 

కానీ ఈ విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా కొట్టి పారవేయాలని నేను అనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే 

చాలామంది హిందువులు తమ సంస్థకు గొప్ప సాంఘిక ప్రయోజనం వుండాలని కోరుకుంటారని 

నాకు తెలుసు. అంతేకాదు ఆ మత వ్యవస్థను ముక్కలు చేయటమే కాకుండా, దానికి దైవిక 

ఆమోద ముద్రను కల్పించిన మనువు ఆలోచనా శీలతను, తెలివితేటల్సీ ప్రశంసిస్తారనీ కూడా 

తెలుసు. 

మతానికి సంబంధించి ఈ అభిప్రాయం మతంలోని వేర్వేరు అంశాలను ప్రత్యేకంగా తీసు 

కోవడం వల్ల ఏర్పడినటువంటిది. అలాకాకుండా ఎవరైనా ఆ విషయాలన్నింటినీ ఒక సమూహంగా 
తీసుకోవలసిన అవసరం వుంది. మతం తాలూకు ఫలితమైన సాంఘీక ప్రయోజనం, లేక 

అప్రయోజనం మతం యొక క్క వేర్వేరు అంశాలను కలిపి నిర్ధారించుకొని వాటి సంయోగంలోనే 

వాటిని విమర్శించవలసి వుంటుంది. సమస్యను ఎదుర్కొనే ర్ పద్దతిని అనుసరించే ఈ క్రింది 

నిర్దారణలు చేయవచ్చు. 

1. శ్రమించే వాళ్ళను కులం వేరు చేసింది. 2. కులంా శ్రమ నుంచి అభీష్టాన్ని 

విడగొట్టింది. 3. కులం- శారీరక శ్రమకు, తెలివితేటలకూ సంబంధాన్ని రూవుమాపింది. 4. 

కులం-- వ్యక్తి బలమైన అభిష్టాన్ని నెరవేర్చుకొనే, హక్కుని నిరాకరించడంద్యారా బలహీనపర్చింది. 

ర్. కులం- సమీకరణను అడ్డుకుంది. కుల వ్యవస్థ కేవలం శ్రమ విభజనే కాదు. అది శ్రామికుల 

విభజన కూడా. నాగరిక సమాజం నిస్సందేహంగా శ్రమ విభజనను ఆశించేదే. కానీ ఏ నాగరిక 

సమాజంలో కూడా శ్రమ విభజనతో పాటు ఇంతటి అడ్డుగోడల అసహజ శ్రామిక విభజన 

కనిపించదు. కుల వ్యవస్థ కేవలం శ్రామికుల విభజన మాత్రమే కాదు - శ్రామికుల విభజన, 

శ్రమ విభజన వూర్తిగా భి న్నమైనది - అది శ్రామికుల విభజనను హెచ్చుతగ్గులలో చేసే విభజన 

కనిపించదు. శ్రమ విభజనతో పూర్తిగా వ్యతిరేకించేటటువంటిదైనా (శ్రమజీవుల విభజనాకులవి 
ధానం- ఎప్పడూ కాజాలదు. శ్రామిక జీవులవిభజన అనేది వారిని ఒకరిమీద ఒకరిని ఉంచే 

శ్రామిక విధానానికి సంబంధించిన వంశపారంపర్య లక్షణానికి చెందింది. ఈ దేశంలో తప్ప 

మరే దేశంలోనూ ఒకరిమీద ఒకరు నిలచే శ్రేణీ విధానానికి సంబంధించిన శ్రామికుల విభజన 

పద్దతిలేదు. కుల వ్యవస్థపైని ఈ దృష్టి గురించి విమర్శలో మూడో అంశం-ఈ శ్రమ విభజన 
అప్రయత్నంగా జరిగిందీ కాదు, సహజ అభిరుచులపై ఆధారపడింది కాదు. సాంఘిక, వ్యక్తిగత 

సామర్ధ్యాలు వ్యక్తీ తన శక్తి సామర్థ్యాలను పెంచుకుని, తాను ఎంచుకున్న పద్ధతిలో జీవితాన్ని 
గడపడానికి వ్యక్తికి అవకాశం కలిగిస్తాయి. ఈ సూత్రాన్ని కులవ్యవస్థలో అతిక్రమించడం జరిగింది. 
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సహజ సామర్థ్యం మూలంగా వ్యక్తీ వృత్తిని ఎంచుకోవటం కాకుండా ముందే నిర్ణయించబడిన 

పద్ధతిలో వ్యక్తులకు ఆయా వృత్తులు నిర్దేశించడం జరిగింది. ఈ నిర్ణయం తల్లిదండ్రుల 
సామాజిక స్టానాన్షిబట్టి, నిర్దేశించడం ద్యారా కులవ్యవస్థ ఈ సూత్రాన్ని అతిక్రమించింది. 

కుల వ్యవస్థ ఫలితంగా వ్యక్తులు వృత్తులను ప్వీకరించడంలో అంతరాలను కల్పించే ఈ విధా 
నాని మరొక దృష్టితో చూస్తే అది హానికరమైనదిగా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. పరిశ్రమ రంగం 
అనేది ఎప్హడూ స్టిరమైంది కాదు. అదివేగంగా, ఆశ్చర్యకరంగా మార్పును పొందుతుంది. ఆ 
మార్తుల్నిబట్టి ప్రతివ్యక్తి తన వృత్తుల్ని మార్చుకోటానిక్ట స్వేచ్చ లేకపోతే అతడిక బతుకుతెరువు 
సాధించుకోవడం అనాధ్యం. వంశపారంపర్యంగా చేపట్టవలసిన వృత్తులు తేజ్, మరే ఇతర వృత్తిని 

హిందువు చేపట్టడానికి కుల వ్యవస్థ అంగీకరించదు. ఆకలితో మలమల మాడి చావనైనా 
చావాలేగాని, హిందువు ఎవ్హడూ కులపరంగా తన కులానికి నిర్దేశించిన వృత్తిని తప్ప మరో 
వృత్తిని చేపట్టటానికి లేక పోవటమే, ఈ దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య తీవ్రంగా ప్రబలటానికి ప్రత్యక్ష 
కారణం. శ్రమ విభజన రూపాన్ని బట్టి కులవ్యవస్థ మరో లోపానికి గురిఅయింది. కులవ్యవస్థ 
ప్రతిపాదించిన శ్రమ విభజన వ్యక్తి ఇష్టానికి సంబంధించిన వృత్తిని స్వీకరించటం అనే దానిమీద 
ఆధారపడినటువంటిది కాదు. వ్యక్తి గతమైన అభిరుచి, అభిరుచిని బట్టి చేపట్టాల్సిన వృత్తికి 
దీనితో సంబంధం లేదు. అదిముందే నిర్ణయం జరిగిపోయేటటువంటి అంధవిశ్వాసం మీద 

ఆధారపడినటువంటిది. సామాజిక సామర్ధ్యాన్ని పరిగణనలోనికి తీసుకొని చూస్తే ఒక విషయం 
మనం గుర్తించక తప్పదు. పారిశ్రామిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన అతి పెద్ద దుర్మార్గం పేదరికమూ 
కాదూ, డానికీ అనుబంధంగా వచ్చే కష్టాలూ కావు చాలామంది మానసిక అనుబంధం లేని 

వృత్తులలో కొనసాగడమే. అటువంటి వృత్తులు ఎప్పడూ ఏహ్యభావాన్ని, దురాలోచనలను, 

పని ఎగవేత ధోరణిని కలిగిస్తాయి. హిందువుల చేత హీన వృత్తులుగా పరిగణింపబడుతున్న 
కారణాన అనేక వృత్తుల్లో వున్నవారికి విరక్తి కలుగుతుంది. హిందూమతం తమపై వేసిన 
ముద్రకు లోబడి ఆయా కులవృత్తుల్లో కొనసాగుతున్నవారికి వాటి నుంచి తప్పించుకుపోవాలని 
నిరంతరం అనిపిస్తుంటుంది. 

ఇక అది చేసిన రెండవ మోసం ఏమిటంటే శ్రమ నుంచి ప్రతిభను వేరు చెసింది. 
(శ్రమ పట్లతిరస్కారాన్ని వృష్టించింది. కుల వ్యవస్థా సిద్దాంతం బ్రాహ్మణుడికి తన తెలివి 

తేటల్ని అభివృద్ధి చేసుకోటానికి అంగీకారాన్ని తెలిపిందే కాని, అతను శ్రమించటానికి ఆమో 
దాన్ని తెలుపలేదు. పని చేయటానికే నిర్దేశించబడిన శూద్రుడు, తన తెలివితేటల్ని అభివృద్ది 
చేసుకోవటానికి ఆమోదించబడలేదు. దీని భయంకర పరిణామాల్ని ఆర్.సి దత్తాగారు చాలా 
చక్కగా ప్రదర్శించారు. (రాత ప్రతిలో ఉటంకింపు లేదు. సం...) 

కా ర్త చ్ వా కులం మనుషుల్ని నిర్విర్యుల్చి చేసింది. అది ఒక నిర్జీవం చేసే ప్రక్రియ. విద్య, 

సంపద, శ్రమ అనేవి ప్రతివ్యక్తి స్వేచ్చ సంపన్నునిగా, సంవూర్ణ మానవుడిగా ఎదగటానికి 
అవసరమైనవే. సంపదలేని కేవలం చదువు, శ్రమ వ్యర్ధం. చదువు లేకుండా సంపద వుంటే, 
ఆసంపద క్రూరమైనది అవుతుంది. ప్రతిదీ ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం. మనిషి ఎదుగుదలకు అవి 

. ఆవశ్యకం. రా 
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బాహ్మణుడు జ్ఞానసముపార్దన చేయాలి, క్షత్రియుడు ఆయుధాలు ధరించాలి, వైశ్యులు 

వ్యాపారం చేయాలి, శూద్రుడు సేవ చేయాలి-అన్న దాన్ని కుటుంబంలో మాదిరి పరస్పరం 

ఆధారపడడంగా చెబుతుంటారు. మూడు వర్గాలు శూద్రునికి సాయం చేస్తుండగా అతను 
సంపదను ఆర్డించడానికి చదువుతో రాతతో పని పడినప్పడు బ్రాహ్మణుని వద్దకు వెళ్ళే వీలుం 

డగా శూద్రుడు చదువుకోవాల్సిన బాధ ఏముంది? రక్షించడానికి క్షత్రియుడుండగా శూద్రుడు 

సాయుధుడు కావడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించాలి. ఈ ప్రశ్షలు అడిగేవారి ప్రకారం చాతుర్వర్ష 

సిద్దాంతం అంటే శూద్రుడికి తక్కిన మూడు వర్ణాలవారూ రక్షకులు. చాతుర్వర్గ్ణం ఒక 

పీదొసాదా, ఆకర్షణీయమైన సిద్దాంతం. చాతుర్వర్ణంలో అంతరార్థం అదే అని ఒప్తక్షున్నా, ఆ 

వ్యవస్థ లోపరహితమూ కా కాదు, కుట్ర స్వభావం లేనిదీ కాదని తెలుస్తుంది. 

బ్రాహ్మణులు జ్ఞాన సముపార్దనలోనూ వైశ్యులు ఆర్దిక, సంస్థల నిర్వహణలోనూ, 
క్షత్రియులు సమర్జులైన సైనికులు అవటం అనే తమకు నిర్దేశించిన విధుల్లో విఫలమై వుంటే 
ఏమి జరిగివుండేది? వారు తమ విధుల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించారు అనుకుందాం, కాని దానికి 

పూర్తి విరుద్దంగా పరస్తరంగానీ, లేక శూద్రుడికి గానీ, తమ బాధ్యతలను అంటగడితే? ఈ 

మూడు వర్గాల వాళ్ళూ శూద్రుడికి సహకారాన్ని, న్యాయమైన పద్దతిలో అందించటానికి 

నిరాకరించినా, లేక మూడు వర్గాలవాళ్ళూ కలిసికట్టుగా అతణ్ని అధఃపాతాళానికి తొక్కితే 

ఏమవుతుంది? అప్పడు శూద్రుడి ప్రయోజనాలను రక్షించే నాధుడెవ్వరు? ఈ విషయానికి 

సంబంధించి వైశ్యుడు, క్షత్రియుడు, శూద్రుని అజానాన్ని అసరాగా తీసుకొని లబ్ది పొందు 

తుంటే జ్ఞానబోధ చేయవలసిన బ్రాహ్మణుడు ఏం చేస్తాడం? బ్రాహ్మణుడు గానీ, వైళ్యుడుగానీ 

వీరిలో ఎవరైనా శూద్రుణి ణి దోచుకుంటూ వున్నప్తడం అతన్ని రక్రించవలసిన వాడు క్షత్రియుడేనా? 

శూద్రుని స్వేచ్చను పరిరక్షి కించే వాడెవరు? ఒక వర్గం మీద మరొక వర్గం పరస్తరం ఆధారపడి 

జీనించటం అనేది తప్పనిసరి. కనీసం కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయినా పరస్పరం “కాని పద్ధతిలో 

ఒక వర్గం మీద మరోక వర్గం ఆధారపడి జీవించటం సమ్మతించవచ్చు. "అయినా జీవనాధార 

మైన అవసరాల కోసం ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి మీద ఆధారపడేటట్లు ఎందుకు చేయాలి? 
చదువు అందరీకీ అవసరమే. రక్షణ, సాధనాలు ప్రతివాడికీ అవసరమే. ప్రతివ్యక్తి ఆత్మరక్షణానికి 

ఇవి తిరుగులేని అవసరాలు. చదువు, సంధ్యలు లేనివాడూ, నిరాయుధుడు అయిన పారుగు 

వ్యక్తికి సాయుధుడు, విద్యావంతుడూ సాయం చేస్తాడని ఏలా అనుకోగలం? అసలు మొత్తం 

సిద్ధాంతమే అర్హరహి తమైంది. తమను ఇబ్బంది పెట్టే యిలాంటి ప్రశ్నలను చాతుర్వర్థ్యాన్ని 

సమర్ధించే ఏ వ్యక్తీ పట్టించుకోడు. అయినాఈ ప్రక్షలు “అత్యంత సందర్భోచితమైనవే. చారుత్వర్ల 

వ్యవస్థ అంతరార్ధం, “వివిధ వర్గాల మధ్య సంరక్షక సంరక్ష $ భావం అని ఒప్పకుని చూస్తే, 

సంరకి క్రించవలసిన వాడు సంరక్రీతుని పట్ల ఆచరించే దుషృత్యాల నుంచి. కాపాడటానికి 

ఎలాంటి అవకాశమూ లేదని. అంగీకరిం ఏక తప్పదు.చాతుర్వర్య వ్యవస్థకు మూలాధారమైన 

పోష్య, పోషక భావమే నిజమైన అంతరార్ధం గనక అయ్యేటట్లయితే, లది ఆచరణలో యజ 

మాని -పేవకుదు సంబంధంకంటే భిన్న న్నమయినది కాదు. వారి పరస్పర సంబంధాల్లో సంతృప్తి 
లేకపోయినప్పటికీ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య వర్గాలు మూడూ కార్య నిర్వహణలో రాజీ 

పడి, పనులు సాధించుకుంటాయి. బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుణ్బి పాగుడుతాడు. వీళ్ళిదరూ కలిసి, 
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వైశ్యుల్ని తన కాళ్ళమీద తాను నిలబడేటట్లు చేస్తారు. కానీ, ఆ ముగ్గురు కలిసి శూద్రుజ్న 

అధఃపాతాళానికి త్రొక్కటానికి నిర్ణయించుకుంటారు. శూద్రుడు సంపాదించటానికి గానీ, 

సంపాదించి కూడబెట్టడానికి గానీ, అంగీకరించబడలేదు. కారణం మిగిలిన మూడు వర్గాల 

వారికంటే స్వతంత్రతను పొందుతాడనే భయం. అతడు జ్ఞానం సముపార్టించడం నిషేదించారు. 

కారణం జ్ఞానవంతుడు గనక అయ్యేటట్టయితే తన ప్రయోజనాలను పరిరక్షించుకొనే విషయంలో 

అత్యంత జాగరూకుడై వుంటాడనే భయం. ఈ కారణం చేత శూద్రులు బైవర్హకుల చేత 

ఎలా చూడబడ్డారో మనుధర్మ సూత్రాలు సాక్ష్యమిస్తాయి. సాంఘిక హక్కులను గురించి 

చేసిన ధర్మసూత్ర గ్రంథాల్లో మనుధర్మ పూత్రాన్ని మించిన సూత్ర గ్రంథం మరొకటి లేదు. 

సాంఘిక దురన్యాయానికి సంబంధించిన ఏ వుదాహరణయినా ఈ మనుధర్మశాస్త్రం ముందు 

వెలవెల పోతుంది. తమని బాధలకు గురిచేసిన ఈ సాంఘిక దురన్యాయాన్ని యింతకాలం 

అశేష ప్రజానీకం ఎలా _ ఓర్చుకోగలిగింది? ప్రపంచంలోని ఎన్నో యితర దేశాల్లో సాంఘిక 

విప్లవాలు జరిగాయి. మరి భారతదేశంలో అటువంటి సాంఘిక విప్లవం ఎందుకు రాలేదన్న 

(పక నన్చేప్పడూ బాధిస్తుంటుంది. దీనికి ఒకే ఒక్క జవాబును నేను ఇవ్వగలను. క్రూరమైన 

విధానమైన చాతుర్వర్హ్య వ్యవస్త హిందువులలోని క్రింది తరగతి ప్రజలు ఏవిధమైన ప్రత్యక్ష 

చర్య తీసుకోటానికి వీలు లేకుండా చేసింది. వాళ్లు ఆయుధాలు ధరించడానికి వీలులేదు. 

ఆయుధం ధరించలేని వాడు ఎలా తిరగబడగలడు? వాళ్లందరూ వ్యవసాయదార్లు లేక వ్యవ 

సాయదార్లుగా చేయబడినవాళ్ళు. వారు తమ నాగలి కర్రులను కత్తులుగా చేసుకోటానికి 
అనుముతించబడింది. వాళ్ళకు బాయ్నెట్టు లేవు. అందువల్ల వ్యవసాయాన్ని వృత్తిగా ఎంచు 
కొన్న ప్రతివానిమీద పెత్తనాన్ని మిగలిన వాళ్ళు చెలాయించారు. చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థ కారణంగా 

వాళ్ళు _ విద్యావంతులు కాలేకపోయారు. వాళ్ల విముక్తి మార్గాన్ని గురించి అలోచించడం 
గానీ లేక తెలుసుకోవటం కాన్సీ వాళ్ళు చేయలేదు. వాళ్ళు అధములుగా నిరసనకు గురి 

అయ్యారు. విముక్తి మార్గం వాళ్ళకు తెలియకపోవటం చేత, తప్పించుకోటానికి సాధనాలు 
దొరక్క, తప్పించుకో టానికి వీలులేని విధివిజితంగా శాశ్వత బానిసత్వంతో సమాధాన పడ్డారు. 

ఆఖరికి యూరప్లో కూడా బలవంతులు దోపిడితో బలహీనుల్ని పీల్చిపిప్పి చేయలేదు. నాశనం 

చేయలేదు. భారతదేశంలో హిందువులు నిస్సిగ్గుగా ఆచరించినంతగా, యూరప్లో దోపిడీలో 

బలహీనుల్ని నిస్టహాయుల్ని చేయటానికి బలవంతులు ఎవడూ ప్రయత్నించక పోవటం విశేషం. 

అయినా ఇండియాలో ఎప్పడూ లేనంతగా, యూరప్లో బలవంతుల, బలహీనుల మధ్య 

సామాజిక సమరం అత్యంత హింసాత్మకంగా" పెచ్చరిల్లుతోంది. ఆయినా బలహీనవరాలకి 

“యూరప్లో మిలటరీ సేవకు స్వేచ్చ వుంది. అదే వారి శారీరక ఆయుధం. ఓటు హక్కు 
వుంది. అదే వారి రాజకీయ ఆయుధం. చదువుకొవే సదుపాయం వుంది. ఆదే వారి పైలిక 

ఆయుధం. బలహీనవర్గాల విముక్తికి అవసరమైన ఈ మూడు ఆయుధాలను యూరప్లో 
బలవంతులు బలహీనులకు ఎవ్హడూ కూడా దక్కకుండా చేయక పోవడం గమనించిదగ్గ 

విశేషం. ఈ ఆయుధాల్ని భారతదేశం సామాన్య _జనానీకానికి దక్కకుండా చాతుర్వర్ష వ్యవస్థ 
చేసింది. చాతుర్వర్థ్య వ్యవస్తలో మినహా మరే సాంఘిక వ్యవస్థలోనూ ఇటువంటి శ్రేణీకృత 

అసమానతా విధానాల్ని మనం చూడం. ప్రజల్లోని ఆర్షవంతమైన క్రియాశీలతను మొద్దుపరిచింది. 

స్తంభింపచేసింది. అంతేకాదు అంగవైకల్యానికి గురిచేసింది, ఈ చాతుర్వర్ణ వ్వవస్థ. నేను చెప్పే 
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ఈ విషయం అతిశయోక్తి కాదు. చరిత్రలో దీనికి ఎంతో గప సాక్ష్యం ఉంది. భారతదేశ 

చరిత్రలో ఒకేఒక్క సమయంలో స్వేచ్చ, గొప్పతనం, తేజస్సు ఉన్నాయి. అ సమయం మౌర్యుల 
పరిపాలనా కాలం. ఇక మిగిలిన కాలమంతా దేశం అపజయాలతో బాధపడుతూ, అంధకారంలో 

మునిగిపోయింది. కానీ చాతుర్యర్థ్య వ్యవస్థ పంపూర్ణంగా నిర్మూలించబడినటువంటి, జనసా 

మాన్యం సమీకృతమై దేశానికి శూద్రులే పాలకులయినటువంటి సమయం మౌర్యుల పరిపాలనా 
కాలం. అపజయాలతోను, అంధకారంలోనూ మునిగిపోయన కాలమంతా చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ 

దేదీప్యమానంగా వెలుగొందిన కాలం. భారతదేశంలో అత్యధిక ప్రజానీకం మీద తన ప్రభావాన్ని 

నెరపిన కాలం అది. 

వర్గం ప్రజల ఏక్షీకరణాన్ని నివారించింది. ఏదైనా విపత్తు వచ్చినపుడు దాన్నుంచి రక్షించు 
కోవటానికి సమాజ సభ్యులంతా ఒకటవటూనికి దానికున్న సర్వావకాశాన్ని వినియోగించుకోవలసిన 

అవసరం వుంటుంది. ప్రతి ఒక్కడు యుద్ధం చేయాలి. ప్రతి వ్యక్తి సైనికుడు కావాలి. 

వర్ణవ్యవస్థ సిద్దాంతం మూలంగా ఇది సాధ్యమయ్యే విషయమేనా? కాదు అని స్పష్టం. భారతదేశ 

చరిత్రలో నిరంతరాయంగా అపజయాల దురదృష్టానికి కారణం వర్ణం(వర్షవ్యవస్థ్ర. వర్తం 

ప్రజలు మొత్తం సమైక్యంగా నిలవటాన్ని నివారించింది. లేకపోతే (పజల సమైక్యతా పరిధి చాలా 

పరిమిత లక్షణం కలది. కేవలం క్షత్రియులు మాత్రమే పోరాడాలని భావించారు. మిగిలిన బ్రాహ్మ 

ణులు, వైశ్యులు ఆయుధాలు చేపట్టవీలులేదు. సమాజంలో అత్యధిక సంఖ్యాకులైన శూద్రులు 

ఆయుధ రహితులు. దాని ఫలితంగా విదేశీయులైన శత్రువులు అల్పసంఖ్యాకులైన క్షత్రియుల్ని 

సులభంగా జయించటం, దేశం యావత్తూ వారికి పాదాక్రాంతం కావటం జరిగిపోయింది. 
దానికి ప్రతిఘటన ఏర్పడలేదు. అసలు ప్రతిఘటించటానికి తగిన సామార్హ్యం కూడా లేదు. 

భారతదేశంలో జరిగిన యుద్దాలనీ అధిక భాగం కేవలం ఒక ప్రదేశంలో మాత్రమే జరిగినటు 
వంటివి. లేక ఒక సైనిక పటాలం పోరాడినటువంటివి. దీనికి కారణం ఏమిటంటే వాస్తవంగా 

ఒక ప్రదేశంలో క్షత్రియులు ఓడిపోతే ఇక సమన్తం కోల్తోయినట్టే. ఎందువల్ల? ఏముంది 

దీనికి సమాధానం చాలా సులభమైంది. భారతదేశంలో ప్రజలంతా సమైక్యముయ్యే అవకాశం 

లేకపోవటమే! ప్రజల మనఃప్రవృత్తిలో (వర్ణవ్యవస్థ) సిద్దాంతం బలంగా వేరూని నిలిచిపోవటమే. 

ఈ నిర్ణయాలు సరైనవైనప్పడు సమాజాన్ని ముక్కలు చెక్కలుగా చేసిందీ, ఇష్టమైన 

పనిచేయటాన్ని నివారించిందీ, శ్రమనుంచి తెలివితేటల్ని వేరు చేసిందీ, జీవితానికి ప్రాణతుల్య 

మైన అభీష్ట హక్కుల్నుంచి పరిహరించిందీ, విపత్కర సమయాల్లో ఒకే తాటిమీద సమాజం 
నిలబడేటట్టు చేసే సమైక్య భావాన్ని అడ్డుకుంది, అయినా (హిందూమత) ఈ తత్వం సామాజిక 

ప్రయోజన పరీక్షను సంతృప్తి పరచగలిగింది అని ఎలా అనగలం? 

IV 

కాబట్టి హిందూమత తత్వం ఆటు సామాజిక ప్రయోజన పరీక్షనుగాని, ఇటు వ్యక్తిగత 

మైన న్యాయం అనే పరీక్షనుగాని- మొత్తంమీద రెండింటిని సంతృప్తి పరచలేకపోయింది. 
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నా విశ్లేషణా ఫలితం విపరీతమైంది. అందువల్ల అది చాలామందిని ఆశ్చర్యానికి గురి 

చేయవచ్చు. ఆశ్చర్యపోయిన కొంతమంది, నా నిర్ణయాలు చాలావరకు విపరీతమైనవి కాబట్టి, 

నేను చేసిన హిందూమత తత్వ విశ్లేషణలో ఏదో లోపం ఉందని కూడా అనవచ్చు. ఈ 

ఆక్షేపణాన్ని నేను ఎదుర్కోక తప్పదు. నా విశ్లేషణను ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నారో, వాళ్ళు నా 

విశ్లేషణ విపరీతమైందని ఎందుకనుకుంటున్నారంటే, హిందూమత తత్వంలో గర్లి గర్హితమైన ప్రధాన 

భావాన్ని వాళ్ళు 'గ్రహించలేకపోవటం మూలంగానే. ఆ వాస్తవాన్ని వాళ్ళు గ్రహించగలిగితే నా 

ప్రతిపాదనలకు వాళ్ళేమీ ఆశ్చర్యపోరు. 

ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇక ఉబోద్దాతం ఆపేస్తాను. ఇంతకు ముందుచేసిన 

మత విపవ విశేషణ. వల్ల మనకొక విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. మానవ సమాజానికి 

సంబంధించిన దైవిక ఆధిపత్య రూపాలైన మతాదర్శాలు రెండు రకాలు. మొదటి దానిలో 

సమాజం కేంద్రమైతే రెండవదానిలో వ్యక్తి కేంద్ర బిందువుగా వుంటాడు. మొదటి దానికి ఏది 

మంచి ఏది చెడు అనేదే సరియైన పరీక్షగా మొదటి విశ్లేషణ చూవుతోంది. అంటే మొదటిదైన 

ప్రయోజనానికి పరీక్ష నైతిక విధానం. రెండవదానికి పరీక్ష న్యాయం. ఇక ఇప్పడు హిందూమత 

తత్వం అటు ప్రయోజనానికి సంబంధించిన పరీక్షకుగానీ, ఇటు న్యాయానికి సంబంధించిన 

పరీక్షకుగానీ సమాధానం ఈయలేక పోవటానికి కారణం ఏమిటంటే - మానవ సమాజంపై 

దైవిక ఆధిపత్యానికి సంబంధించిన హిందూమత ఆదర్శం ప్రత్యేకమైనది, దేనితోనూ పోల్చడానికి 

వీలులేనిది. అది ఒకే ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గానికి మాత్రమే పరిమిత మైనటువంటిది. వ్యక్తి 
కేంద్రంగా లేనటువంటి ఆదర్శం అది, వ్యక్తిగాని, సంఘంకానీ కేంద్రం కానటువంటి ఆదర్శం 

. అది. కేంద్రమైన ఆవర్గం బ్రాహ్మణులుగా పిలవబడే అధిమానవులకు చెందినటువంటిది. ప్రబల 

మైన, వినాశనకరమైన ఆ వాస్తవాన్ని మనసులో పెట్టుకున్న ఎవరికైనా - హిందూమత తత్వంలో 
వ్యక్తిగత న్యాయం సాంఘిక ప్రయోజనం ఎందుకు కన్సించదో తేలిగ్గా అర్థంకాగలదు. హిందూ 

మత తత్వం మొత్తంగా ఒక _ విభిన్నమైన సిద్ధాంతాన్ని కలిగినటువంటిదిగా కన్దిన్తోంది.. ఏది 

మంచి, ఏదిచెడు అనే ప్రశ్నకి హిందూమతం ఇచ్చే జవాబు గమనించదగినటువంటిది. ఆ మంచి 

అన్హదెగానీ, సరైనది అన్నదిగావి అధిమానవులు అనబడే బాహ్మణుల ప్రయోజనాలను కాపాడేట 

టువంటిది మాత్రమే. ఏదైనా విషయం ఆర్హమవడం అంటే కనుగొనబడడమేనని ఆస్కార్వైల్డ్ 

అంటాడు. అయితే తన ఆంతర్యం కనుక్కోబడుతున్నదని మనువు భయపడటంగానీ, సిగ్గు 

పడటంగానీ చేయలేదు. వాస్తవానికి అది కనుగొనబడుతుందిలెమ్మని మనువు వూరుకోలేదు. 

అధిమానవులు ఎవరో, ఆ అధిమానవుల ప్రయోజనాలను కాపాడేది ఏదైతే వుందో అది మాత్రమే 

మంచిది అనీ అదే సరైనది అనీ మనువు ఎంతో దర్హంగా, తిరిగితిరిగి నొక్కి వక్కాణిస్తాడు. 

మనువు చెప్పిన ఆమాటలివిగో ఉదహరిస్తున్నాను చూడండి: 

“వర్ణం చేత అధికుడవటం వల్లనూ, బ్రహ్మ (శ్రేషావయవమైన) ముఖం నుంచి పుట్టటం 

వల్లనూ, వేదపఠనాది సంస్కార విశేషం వల్లనూ, తత్తద్వర్గాను సారంగా కర్మలూ, వృత్తులూ 
ఉపదేశించటానికి బ్రాహ్మణుడే ప్రభువగుచున్నాడు”. (10-3) 
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9 చ ణా ed ఇట్టి - ఇ ( ని తాను చెప్పిన హేతువుల్షి ఇంకా స్పష్టంగా విశదీకరిస్తూ, విలక్షణమైన పద్ధతిలో మనువు 

ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తాడు. 

“బ్రహ్మ (ప్రజాపతి భగవంతుడు) ముఖం నుంచి పుట్టటం వల్లనూ, క్షత్రియాదుల కంటె 
ముందు పుట్టటం వల్లనూ, వేదాన్ని ధరించటం వల్లనూ, యీజగత్తు కంతటికీ ధర్మానుశాసనం 

వల్ల బ్రాహ్మణుడు ప్రభువు.” (1-93) 
గా 

“స్వాయంభువు (భగవంతుడు-బహ్మ తపస్సు చేసి, బ్రాహ్మణుడి ద్వారా దేవతలకు, 

పితృదేవతలకు హవ్యకవ్యాలను నడపటానికీ, ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క రక్షణకోసం. బ్రాహ్మ 
ణుణ్లీ ముందుగా సృజించాడు”(1-94) 

(ట్ట (బాహ్మణుని యొక్క ముఖం ద్వారా హవ్యాలను దేవతలూ, కవ్వాలను పిత్ఫదే 

వతలూ ఎల్లవ్షడును భఖక్షింతురో ఆ బ్రాహ్మణుని కంటే అధికమైన భూతం, మరేది ఉంది? 
_బ్రాహ్మణుడందరి కంటే అధికుడని అర్థం.” (1-95) 

“స్థావర జంగను భూతాలలో ప్రాణులు శ్రేష్టాలు. ప్రాణులలో బుద్దిచేత బీవించునవి 

అనగా అనుకూలమైన స్థలాలకు పోవడము, ప్రతికూలమైన స్థలాలను విడవడము అనే లక్ష 

ణాలున్న పశువులు మొదలైనవి శ్రేష్టములు. వాటికంటే మనుష్యులు శ్రేష్టులు. మనుష్యులలో 

బ్రాహ్మణులు స్వర్గాప వర్గాధికార యోగ్యులగుట వల్ల ఉత్తములని చెప్పబడిరి.” (1-96) 

మనువు పేర్కొన్న కారణాలను అలా వుంచగా, బ్రహ్మముఖం నుంచి పుట్టాడు కాబట్ట 

బ్రాహ్మణుడు మొదటి తరగతికి చెందుతాడు. ఆక్రమం కారణంగానే అతడి ద్వారానే దేవతలకు, 

పితృదేవతలకు హవ్యకవ్యాలు అందించ బడతాయి. (బ్రాహ్మణుల ఆధిక్యానికి మనువు మరొక 

కారణాన్ని పేర్కొన్నాడు. అతని మాటలివి. 

“బాహ్మణుని పుట్టుకే నాశరహితమగు ధర్మం యొక్క (వేదము యొక్క) మూర్తి. 

ఎందుకంటే అతడు పవిత్ర ధర్మాన్ని పరివూర్తి చేయుటకే పుట్టినాడు. అందువలన అతడు 

బ్రహ్మ ( భగవంతుని) లాంటి వాడవృతున్నాడు.” (1-98) 

“సర్వ భూతముల ధర్మమును ధనరాశిని రక్షించటానికి ఈశ్వరుడు భూమిలో బ్రాహ్మ 

ణుడై జన్మిస్తున్నాడు.”(1-99) 

మనువు ఈ క్రింది విధంగా చెప్పి తన మాటను పూర్తి చేస్తున్నాడు. 

క్ట అలి ప్రపంచంలో ఏదయితే ఉందో అది అంతా బాహ్మణుని ఆస్తి, బ్రహ్మముఖం నుంచి 
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పుట్టటం వలనను, శ్రష్టత్వం వలననూ సర్వం గ్రహించటానికి అతడు వాస్తవంగా అర్హుడవుచు 

న్నాడు.” (1-100) 

మనువు ఇలా నిర్దేశించాడు. 

“రాజు ప్రొద్దుటే లేచి మూడు వేదాలలోను, నీతి శాస్త్రుంలోనుపండితులైన వృద్ధులైన 
విద్వాంసులను పూజించాలి. వారి ప్రజ్ఞలకు లోబడి ప్రవర్తించాలి. (7-37) 

“పతి రోజూ వేదార్థ వేత్తలును, వయస్సుచేతను, తపస్ఫుచేతను వృద్దులును, శౌచా 

చార సంపన్నులు అయిన 'బాహ్మణులను సేవించాలి. ఆవిధంగా వృద్ధులను సేవించు వానిని 

రాక్షసులు కూడా ఎల్లవ్లడూ పూజిస్తారు. ” (7-38) 

“ధనాగారం వట్టిపోవటం చేత గొప్ప ఆపద పొందినప్పటికీ, రాజు బ్రాహ్మణులకు క్ కోప 

తెపించకూడదు. ఆ బ్రాహ్మణులు క కో పించినట్టెతే శాపాభిచారాలతో సబలవాహనుడయిన రాజును 

నశింపజేస్తారు. అది యుక్తమే కదా!” (9- 313) 

చివరగా మనువు ఇంకా ఇలా చెపాడు. 

“బాహ్మణుడు (ఇక్కడనుంచి) (ఈ ప్రపంచానికి) సృష్టికర్తగా ప్రకటింపబడినాడు. అతడు 
శిక్షకుడు, అతడు గురువు, (అంతేకాదు) సకల భూతములకు మేలును కలుగ చేయువాడు. 
అతనికీ అనిష్టంగ ఎవరూ ఏమీ పలుకరాదు. అతని పట్ట ఎవరూ నిందా వాక్యములు 
పలుకరాదు.” (11-35) 

ఏది సరైనదీ, ఏది మంచిది అనే విషయమై అధిమానవ సిద్దాంతాన్ని ముగించి, పూర్తి 
చేయటానికి ముందు మనువు పేర్కొన్న రెండు విషయాల్ని నేను ఉదాహరిస్తున్నాను. 

సూ శూద్రుడు స్వర్గ ప్రాప్తికిగాని, ఇహపరములు రెంటికి గానీ బ్రాహ్మణుని సేవించాలి. 
దానివల్ల అతడు బ్రాహ్మణ సేవకుడని పిలువబడతాడు. దాఎఐవల్ల అతడు తన జీవిత లక్ష్యాలను 

సాధించు కుంటాడు.” (10-122) 

“శూద్రునకు ఇతర కర్మం కంటే బ్రాహ్మణ సేవ (పకృష్టమని కర్మ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. 

దీనికంటే వేరు విధంగా ఏమిచేసినా అతనికది నిష్ణలమవుతుంది.” (10-123) 

మనువు ఇంకా ఇలా చెపాడు 
తె 

“శూద్రుడు ధనాన్ని కూడబెట్టటానికి సమర్హుడైనపటికీ అతడు కూడబెటగూడదు. ఆ లు రా ఎ లు 



హిందూమతం-తాత్వికత 83 

విధంగా అతడు డబ్బును కూడబెట్టినట్లెతే, దాని మూలంగా బ్రాహ్మణుడికి బాధ కలిగిస్తాడు.” 

(10-129) 

మనువు పైన పేర్కొన్న రెండు విషయాలు హిందూమత తత్వ సారాన్ని హృదయాన్ని 

ఆవిష్కరిస్తాయి. అధిమానవునికి హిందూమతం పరమ ప్రామాణిక గ్రంథం (Gospel). అది 

అధిమానవునికి మాత్రమే ఏది మంచో బోధిస్తుంది. ఆ అధిమానవుడికి సంబంధించి దాన్నిమా 

త్రము వైతికంగా సరెందనీ, నైతికంగా శ్రేషుయిందనీ చెబుతుంది. 

దీనితో సమాంతరమయిన తత్వం మరెక్కడయినా ఉందా? దాన్ని సూచించటానికి 

నేను అసహ్యించు కుంటాను. కానీ ఆది చాలా స్పష్టమయింది. హిందూమత తత్వంతో 

సమాంతరమైన దాన్ని మనం నీషేలో చూడగలం, “ఈ విధమైన నూచనపట్ల హిందువులు 

ఆగ్రహోదగ్రులు కావచ్చు. అది సహజం కూడా! ఎందుక కంటే నీషే తత్వం గప అపవాదుకు 

గురయింది కాబట్టి. అదెవ్షడూ "సరులు నాటుకోలేదు. నీషే మాటల్లోనే అతను “రాజవంశ 

భూస్వామ్య తత్వవేత్తగాను, ఒర్ క్కసారి విదూషకుడిగాను, ఒక్కొక్కవడుం జాలి వడవలసిన 

వాడిగాను, మరొకవ్షడు మానవత్వం లేని మనిషిగా సమాజం నుంచి బహిష్కృతుడయ్యేవాడం.” 

అధికారవాంఛ, హింస, ఆధ్యాత్మిక విలువల నిరాకరణ, అధిమానవుడు, యజ్ఞం, బానిసత్వం, 

సామాన్యుణ్ణి తక్కువ చేసి చూడటం అనేవి నీషే దార్శనికతలోని విషయాలుగా గుర్తించవచ్చు. 

ఈ విధమైన తన ఉన్నత లక్షణాలతో కూడిన తత్వబోధనల ద్వారా నీషీ తన తరం నాటి 

ప్రజల్లో అసహ్యభావం, భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించాడు. ప్రజలు అతని బోధనల నుంచి 

తప్పించుకోలేక పోయినా, అతణ్ణి పూర్తిగా నిరాదరించేవారు. ఆ పరిస్థితులలో నీషే తనకు 

తానుగా తనను చనిపోయిన వ్యక్తులలో ' కలువుకొని ఎంతో తృప్తిని పొందాడు. శతాబ్దాల 

తర్వాతవైనా తనని, తన జెన్షత్యాన్ని ప్రశంసించే ప్రజలు తప్పక ఉంటారని నీషే భవిష్యద్దర్శనం 

చేశాడు. అయితే ఈ విషయంలో కూడా దురద్భష్ట వశాత్తు నీషే తీవ ఆశాభంగానికి గురి 

అయ్యాడు. నీషే అనంతర కాలంలో అతని దార్శనికత ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందటానికి బదు 

లుగా అతని సమకాలీన ప్రజలలో ఏవిధంగా భయాన్ని, అసహ్యాన్ని కలిగించిందో ఆలాంటి 

భావాన్నే 'పెంపొందించింది. నీష దార్శనికత నాజిజాన్ని సృష్టించగల నామర్హ్యం గలదన్హ కళ్ళు 

తెదిపించే మాటే దీనికి మూలకారణం. అటువంటి దార్శనిక నిర్మాణాన్ని నీషే స్టేహితులే 

తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. 23 అధిమానవుడిని ఉన న్నతస్థితి కల్పించే విషయాన్ని అనువర్తింపచేసి నీషే 

దార్శనికతను గుర్తించటం అంత కష్టమైన విషయం ఏమీకాదు. నాజీలు చేసింది కూడా" ఇదే 

- ఏది ఏమైనా నాజీలు తవు మూలాన్ని నీషేలో చూడగలిగారు. అతణ్ణి తమ ఆధ్యాత్మికపితగా 

గౌరవించారు. నీషే బస్ సైజు ఫోటో గ్రాఫ్ని పక్కన పెట్టుకుని హిట్లర్ 'తనంతతాను ఒక లేట్ 

తీయించుకున్నాడు. తాను గురువుగా భావించే నీషే రాత ప్రతులనన్నింటిని స్వాధీనం చేసికొ 
తన అదీనంలో పెట్టుకున్నాడు. నాజీజమ్ ఉత్పవాల్లో, “నూతన జర్మనీ విశ్వాసంగా న 

రచనల్లో నుంచి ఏరితీసిన భాగాలను ఉద్బోధించేవారు. నీషే సమీప బంధువులు కూడా నీషేను 

నాజీలు తమ ఆధ్యాత్మిక వంశపారంపర్య కర్తగా ప్రక కటించు _ కోవటాన్ని ని నిరాకరించలేదు. నీషే 



§4 డా బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

దగ్గర బంధువైన రిచర్డ్ డిహ్హర్ నీషే ఆలోచనలకు క్రియారూపం హిట్టరని ఆమోదయోగ్యంగా 
పలికాడు. అంతే కాదు నాజీలు గద్దె ఎక్కటానికి అవసరమైన భావజాలాన్ని అందించిన 
అత్యున్నత మార్గదర్శి నీషేనే. జరాతుష్ట్రుడు ముందే పేర్కొన్న “అధిమానవుని” అవతరణాన్ని 
తాను తన సోదరునిలో చూడగలిగాననీ, ఫ్యూర్హర్ తన సోదరుడికి సన్మానాన్లి దయతో 

ప్రసాదించినందుకు సంతసిస్తూ తన మరణానికి కొద్దిరోజుల: ముందు నీషే చెల్లెలు అతణ్ణి 

(ప్యూర్హర్)ని అభినందించింది. 

ఎవరి పేర్కు ఎవరి దార్శనికత ప్రజల్లో భయాన్ని, అసహ్యాన్ని కలిగించి ఉద్రేకపరచాయో, 

ఆ నీషిని మనువుతో సమానంగా గుర్తించటం హిందువుల మనసుల్లో ఆశ్చర్యానికి, ఆగ 
హాన్ని కలిగించటానికి కారణమవుతుందనటంలో సందేహం లేదు. తన దార్శనిక సిద్దాంతంలో 

మనువు ప్రణాళికను మాత్రమే తాను అనుసరిస్తున్నానని నీషే తనంత తానుగా బహిరంగంగా 

ప్రకటించుకున్నాడు. తన 'యాంటికైస్ట్' అన్న గ్రంథంలో నీషే ఏమీ చెప్పాడో గమనించండి. 

“అసలు విషయం ఏమిటంటే అసత్యాలు ఎస్టాయి దాటి దుష్కార్యాలు చేస్తాయన్నది 

సమస్య. వాస్తవానికి, శ్రెస్తవంలో “పవిత్ర లక్ష్యాలు వూర్తిగా లోపించాయి. అది ఉపయోగించే 

సాధనాలను గురించే నా వ్యతిరేకత అంతా. దీని లక్ష్యాలన్నీ కేవలం చెడ్డ లక్ష్యాల. జీవితాన్ని 

నిషమయం చేయడం, త్యజించడం, శరీరాన్ని దూషించడం వగైరాలు ఇందులో ఉన్నాయి. తనకు 

తాను తనను తక్కువగా చూసుకోవడం, పాపం చేస్తానేమో నన్న భయంతో మనిషి తనను 
తాను మలినం కావడం శ్రెస్తవంలో ఉంది. ఆందుకే దానిలో పేర్కొన్న సాధనాలను (మార్గాలను) 
చెడ్డవిగా నేను పేర్కొన్నాను. అయితే మనుధర్మ శాస్త్రం చదివినప్పడు నా ఆలోచనలు దీనికి 
విరుద్దంగా ఉన్నాయి. అంతటి గొప్ప గ్రంథాన్ని, మేధలోంచి పుట్టుకొచ్చిన మహా ప్రభంజనాన్ని 
బైబిల్తో సమానంగా సరిపోల్బడం ఆత్మవంచనే అవుతుంది. అయితే అందులో తాత్త్విక 

భావన ఎందుకు దాగివుందో ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించి చెప్పవచ్చు. యూదు వాసన గల 
రాబినిజంి, అంధ విశ్వాసాల వడపోత కార్యక్రమంతో పాటు, మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులకు సహితం 

అంతు చిక్కని చెడును పసిగట్టడం వంటి ఎన్నో విషయాలు దానిలో ఉన్నాయి. మరచిపోలేని 
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే - ఇది బైబిల్కంటే మౌలికంగా భిన్నమైనటువంటిది. 
దీనిద్వారా కులీనవర్గం, తత్వవేత్తలు, యుద్ధవీరులు ప్రజాసమూపహోల్చి రక్షించి పర్యవేక్రిస్తుంటారు. 
ఇది గొప్ప విలువలకు ప్రతిరూపం. ఇది జీవితం పట్ల గొప్ప ఆనందాతిరేకమైన భావాన్ని కలిగిస్తుంది. 
గంథం అంతటా మేధ సూర్యకాంతిలా ప్రస్థుటంగా కనిపిస్తుంది. క్రైస్తవం హేయమైన రీతిలో 
దూషించిన సంతానోత్తత్తి, స్త్రీలు, పెళ్ళి వంటి విషయాలపై ఈ గ్రంథం ఆరాధనాభావాన్నీ, 
(ప్రేమను, నమ్మకాన్నీ ప్రదర్శించింది. “విశ్చంఖలతను వివారించడానికి ప్రతి వురుషునికీ సొంత 
భార్య వుండాలి, ప్రతి స్తీకీ సొంత భర్త వుండాలి. దహించుకుపోవడం కంటె పెళ్ళి నయం” 

వంటి అవినీతికరమైన మాటలున్హ పుస్తకాన్ని ఎవరైనా పిల్లలకూ, స్త్రీలకూ ఎలా అందివ్వగలరు? 
మనిషి మూలమే క్రెస్తవీకరణం చెందినప్పడు, ఆంటే కన్యా మాతృత్వం అన్న దశకు గురి 
అవుతున్నప్లడు క్రైస్తవులుగా వుండడం సబబేనా?... మనుస్మృతిలో వలె స్త్రీల గురించి 
సున్మితంగా, కరుణవూరితంగా చెప్పిన గ్రంథం మరొకటి నాకు తెలియదు; ఈ వృద్ద మునులకు, 
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సన్యాసులకు స్త్రీలంటే అమితమైన ధీరోదాత్త పేమ. “స్త్రీల నోరూ, కన్య వక్షస్థలం, శిశువుల 

ప్రార్థన, యజ్ఞధూమం ఎల్లప్తడూ స్వచ్చమైనవి” అన మనువు ఒక సందర్భంలో అంటాడు. 

సూర్యకాంతి, “నోఛాయ, ఆకా కాశగంగ, అస్తి కన్యశ్వాస వంటి స్వచ్చమైనవి ఏవీలేవని మనువు 

మరో సందర్భంలో అంటాడు. “మానవ శరీరంలో నాభికి ఎగువన ఉన్నవన్నీ స్వచ్చమైనవి, నాభికి 

దిగువవస్ట్మీ మలినమైనవి. కన్య విషయంలో మాత్రమే శరీరమంతా స్వచ్చమైనది”-ఒబహుశా 

ఆంతలిమంగా ఇదొక పవిత్ర అబద్ధం కావచ్చు. 

జరాతుష్ట్రుడు అనేది మనువుకు మరో (కొత్త) పేరు అనడంలో సందేహం ఏమైనా 

ఉందా? “జరాతుప్తు ఉవాచ” (౧1౬౪5 Speake Zarathrustra) అనేది మను స్మృతికి పాఠాం 

తరం అని అనడంలో సందేహం ఏమైనా ఉందా? 

ఒకవేళ మనువు నీషేల మధ్య వ్యత్యాసం ఏదేనా ఉంటే అది ఇది-ఇప్తడున్న మానవ 

జాతితో పోల్చిచూస్తే (అంతకంటె ఉన్నతమైన) అధిమానవజాతికి చెందిన ఒక నూతన జాతిని 
రూపొందించాలనేది నీషే అభీష్టం. నీషే ఇలా చెప్తే దీనికి వ్యతిరేకంగా మనువు అధిమానవుల 
మనుకునే ఒక వర్గం అక్రమ హోదాను కాపాడే విషయంలో ఎన్నో జాగరూకతలు తీసుకున్నాడు. 

నీషే పేర్కొన్న ఆధిమానవులు వారి యోగ్యత వల్ల అధిమానవులు అయినవారు. కానీ మనువు 

పేర్కొన్న అధిమానవులు వారి పుట్టుక కారణంగా ఆధిమానవులు. నీష్నే యదార్ధంగా నిరాసక్త 

తత్వవేత్త. దీనికి విరుద్దంగా - ఏ వర్గమైతే యోగ్యతను కోలోయినప్పటికీ “అధిమానవి బిరుదాన్ని 

కోలోదో అలాంటి సమూహంలో పుట్టిన వర్గం వారి ప్రయోజనాల్ని కాపాడటమనే తత్త్వాన్నే 

ప్రధాన ధ్యేయంగా పెట్టుకుని వారి తరఫున గుత్తకు తీసుకొని కూలిపనిచేసే? కూలీ లాంటివాడు 
మనువు. 

మనుధర్మ శాస్త్రంలోని సూత్రాలను వోల్చి చూడండి 

“బ్రాహ్మణుడు. పైన పేర్కొన్న విధుల ప్రకారం జీవించలేకపోతే అతడు సైనికునిగా 
జీవించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ వృత్తి తరువాత శ్రేణిది కనుక” (10-81) 

“ఒకవేళ అతడు వురోహితుడుగా, సైనికుడుగా (అంటేపైన చెప్పిన రెండు వృత్తుల 

ద్వారా) జీవించలేని పక్షాన, వ్యాపారస్తునిగా (వ్యాపారిగా) జీవించవచ్చు. అతడే భూమిని దున్ని 

పశువులను కాయవచ్చు.” (10-82) 

మనువు దిన్ని ఇంకా ఇలా చెపాడు. 

“వేదిక యందు ఆహితమైన, అనాహితమైన అగ్టియెట్లు మహాదేవతో అట్లే మూర్చుడైనా 
విద్వాంసుడైనా లాహ్మణుడు ప్రకృష్ణమైన దేవత అని తెలుసుకోవాలి”. (9-- 317) 
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“ఈ విధంగా, బ్రాహ్మణుడు తనంతట తాను ఎంతటి నీచమైన వృత్తిని చేపట్టినను, 

అతడు" ఆన్ని రకాలా వూజ్యుడే, ఎందువల్ల నంటే వారిలో ప్రతివాడు ఒక దేవతే కాబట్ట.” 

(9-318) 

నీషేతో సరిపోల్చి చూసినప్పడు అధిమానవుని విషయంలో మనువు తత్వం (భ్రష్టమైన, 
హీనమైనదీను. అందువల్ల నీషే దార్శనికత కంటే కూడా మనువు తాత్వికత మరింత అసహ్య 
మైంది. సిగ్గుచేటు కలిగించేది. 

హిందూమత తత్వం ఎందుకు అటు న్యాయ సంబంధమైన పరీక్షనుగాని, ప్రయోజన 

సంబంధమైన పరీక్షను గాని సంతృప్తి పరచ లేక పోయిందో ఇది వివరిస్తుంది. హిందూమతం 

సామాన్యుడి పట్ట "ఏవిధమైన ఆసక్తిని ప్రదర్శించలేదు. అది సమాజం మొత్తాన్ని కూడా దృష్టిలో 

పెట్టుకోలేదు. దాని కేంద్ర బిందువు ఒక వర్గ ప్రయోజనమే. దాని తత్వానికి సంబంధించినంత 

వరకు అది ఆ వర్గం వారి హక్కులకు అండగా నిలిచి అది కాపాడటానికి కంకణం 

కట్టుకుంది. ఈ కారణం చేతనే హిందు మతతత్వంలో సామాన్య ప్రజల ప్రయోజనాలు గాని, 

సంఘ ప్రయోజనాలు గాని నిరాకరింవ బడటం జరిగింది. అది అధిమానవుల పయోజనాన్ని 

కాసాడటానికి జన, సంఘ ప్రయోజనాన్ని కాలరాసింది. బలి పెట్టింది. 

ఇలాంటి మతంతో మనిషికి పనేమిటి 

మతంగా పాబ్తిటివిజమ్ యోగ్యతలను గురించి మాట్లాడుతూ బల్ ఫోర్ ప్రత్యక్షయిక 

4 అ అలో 9 oa] =) దర్శనవాదుల్ని కొన్ని ప్రశ్షలడిగాడు. ఆ ప్రశలకున్న విశిష్టత దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటిని మరలా 

మనం వేసుకుందాం. ఎంతో సందర్భోచితంగా అతడిలా అడుగుతాడు. 

“నిత్యజీవన అవసరాల కోసం, చి చిన్నచిన్న ప్రయోజనాల కోసం తలమునకలై నిరంతర 

పోరాటం చేసే జనావళి హెచ్చు అంధకారంలో వుంది. ప్రత్యక్షయిక దర్శనవాదం 
(POSITIVISM) వారికేం చెబుతుంది? “మానవతో అనే మహా నాటకంలో తాము. 
ధరించవలసిన పాత్రల గురించి పట్టించుకునే విరామం కానీ తీరికగానీ లేని వారికి, “మానవతి 
ప్రయోజనాలేమిటో, ప్రాముఖ్యం ఏమిటో తెలుసుకోలేని వారికి పాజిటివిజమ్ ఏం చెబుతుంది? 
స్వర్గలోకా లను సృష్టించిన భగవంతుని థ్ ఏ మానవుడూ అప్రధానుడు కాదనీ), అపార శక్తి 
సామర్థ్యాలు లేనివాడు కాదనీ, బలహీనుడు కాదసీ, మానవుని చర్యలకు భౌతిక ప్రపంచం 

వినాశసొనంతరం కూడా పర్యవసానాలుంటాయనీ చెప్పగలరా? అణగారినవారికి ఓదార్హునూ, 

బలహీనులకు బలాన్నీ, పాపులకు క్షమాపణలనూ, అలసిసొలసిన వారికి విశ్రాంతినీ పాజిటివిజమ్ 
ఇవ్వగలదా?” 

ఇదే ప్రశ్న మనువు విషయంలో కూడా అడుగవచ్చు. 
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ప్రతి ప్రశ్నకూ అవుననే సమాధానం రావాలి. 

సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే హిందూమత తత్వం ఎలాంటిదంటే దాన్నైెప్తడూ మానవత్వంగల 
మతంగా పిలవ లేనటువంటిది. బెల్ఫోర్ మాటల్ని వాడటానికి కారణం ఇదే. హిందూమతం 

అదెంతగా (జనంలోకి) చొచ్చుకు పోయినప్పటికీ, మామూలు మానవత్వ అంతరాంతర జీవితాన్ని 
చిట్టం కట్టంచ లేక పోయింది.. వాస్తవంగా అది ఏమైనా చేసిందంటే - దాన్ని స్తంభింప 

చేసింది. హిందూమతంలో సాధారణ మానవ హృదయాలకు వ్వుష్టి (జవసత్వాలు) లేదు. 

(లేవు) మామూలు మానవుడి బాధలకు ఏమాత్రం పరిష్కారం (సుఖం) లేదు. సాధారణ 
మానవ బలహీనతలకు ఆసరా లేదు. అది మనుషులను అంధకారంలో, అంధకారం నుంచే 

పుట్టిన మొరటు ప్రాకృతిక శక్తులకు ముఖాముఖీగా నిలబెట్టింది. ఆ శక్తులతో వారు ఎన్నో 
నిరర్ధక పోరాటాలు చేశారు. బలి అయ్యారు. అత్యంత మొరటు మతరాహిత్యం కంటె ఇది 

తక్కువ క్రూరత్వం కాదు. హిందూమతం భగవంతునితో మనుషుల సమస్త సంబంధాలను 

తెంచివేసింది. 

హిందూమత తత్వం అలాంటిది. ఆది అధిమానవుల స్వర్గం. సామాన్యమానవునికి 

అదోలోకం. 

హిందూమత తత్వం పై నేను వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాల పై వేర్వేరు కోణాల నుంచి ఆక్షే 

పణలు వస్తాయని నాకు తెలుసు. ఇవి ప్రస్తుతం చెలామణీలో ఉన్ల అభిప్రాయాలకు విరుద్ధంగా 
ఉన్నందున విమర్శ తప్పదు. అనేక వైవులనుంచి ఆ దాడి జరుగవచ్చు. 

హిందూమత (ప్రామాణిక) గ్రంథంగా మనస్మృతివి గ్రహించటం నేను చేసిన తప్పని 
కొందరు అంటారు. హిందూమతానికి వాస్తవంగా పరమ ప్రామాణిక గ్రంథాలు వేదాలు, 
భగవద్గీత అని వారీ అభిప్రాయం. 

ఏ సనాతన హిందువుకు కూడా హిందూ మత ప్రామాణిక గ్రంథంగా మనుస్మృతిని 
తోసిరాజనే ధైర్యం ఉందని నేననుకోను. ఆర్య సామాజికుల లాంటి కొందరు హిందూ సంస్కర 
ణవాద తెగలు మాత్రమే అలాంటి అభిప్రాయాన్ని ప్రకటించటం జరిగింది. కానీ ఈ అభిప్రాయం 

వాస్తవాన్ని దర్శించినటువంటిది కాదు. ఈ అభిప్రాయాన్ని ఖండించాలంటే, హిందువులలో 
స్మృతులు ఎలా స్థానాన్ని స్థాయిని సంపాదించాయో బహుశా వివరించవలసిన2ి* అవసరం 

ఉందనుకుంటాను. 

అసలు స్మృతులు వాస్తవంగా వేద వేత్తలైన పండితులచే ఆమోదించబడి, సిఫార్సు 

చేయబడిన సామాజిక పంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, మత సంప్రదాయాలకు చెందిన సూత్రాల 
సంగ్రహం, ఈ వేద విద్వాంసుల జ్ఞాసకంలోనే ఈ సూత్రాలు చాలా కాలం ఉండి పోయాయి. 

అందువలననే అవి స్మ్రతులవి పిలువబడినవి. అనగా గుర్తుంచుకొను విషయాలు. దీనికి 
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విరుద్ధమైనవి శ్రుతులు. అనగా వేదసూత్రాలు, వినదగిన విషయాలు. స్మృతులలోని సూత్రాలు 

కూర్చబడిన తొలిదశలో వేదాల సూత్రాలతో పోల్చి చూస్తే అవి తక్కువ విలువగలవే. 

ఏనికిడిని, కేవలం గుర్తుంచుకోటాన్నీ రెండింటిని పోల్చి చూస్తే వాటి వాటి శ్రేష్టత్వం, 

వాటికున్న అధికారం, అవి మానవుల్ని నిబద్దుల్ని చేసే విధానం వీటినిబట్టి ఏర్పడిన సహజ 

ఫలితమని తెలుస్తోంది. ఈ రెండు రకాలైన ధర్మశాస్తు వాజ్మయంలో ఈవిధమైన విభేదం 
' ఏర్పడటానికి మరో కారణం కూడా వుంది. ఇది ఆయా గ్రంథాల రచయితల హోదా 

మీద ఆధారపడినటువంటిది. వేదాల కర్తలు. బుషులు. స్మృలెకర్తలు కేవలం ఎద్వాంసులు. 

కేవల విద్వాంసులకంటే బుషులు హోదాలోను, పావిత్యంలోను ఉన్నతులు. దీని ఫలితంగా 

'స్మృతులకంటే వేదాలు అధికారికాలు, బ్రామాణికాలు అయ్యాయి. 

దీనినుంచి ఏర్పడ్డ పర్యవసానం హిందూ ధర్మశాస్తు ప్రణాళికలో చక్కగావ్యక్తం చేయబ 

డింది. దానిప్రకారం ఒకే విషయం మీద రెండువేదాలలోని సూత్రాలకు వైరుధ్యం ఏర్పడితే ఒక 
దానిలోని సూత్రాన్ని ప్రామాణికంగా గ్రహించడానికి అనుముతించబడింది. అంతేకాని వేదాలు 

 వర్తించడం లేదు అవి భావించకూడదు. దానికి బదులుగా స్మృతి శ్రుతులలోని సూత్రాల మధ్య 
వైరుధ్యమేర్పడితే స్కృతిసూత్రాలు శ్రుతి సూత్రాలకంటే ప్రామాణికంగా తక్కువైనవి కాబట్టి శ్రుతి 
సూత్రమే నిలుస్తుంది. కానీ ప్రొఫెసర్ అల్టేకర్ పేర్కొన్నట్లుగా “కాలాంతరంలో వేదాలకు 
ఎలాంటి ప్రామాణికత ఉందో, అలాంటి ప్రాముఖ్యత స్మృతులకు కూడా కల్పించబడింది. ఈ 

ప్రయోజనాన్ని సాధించడానికి అనేక రకాలైన పద్ధతులు అవలంభింపబడినవి. వానిలో మొదటగా 
స్కృతికర్తల నాయి బుషుల స్థాయికి ఉన్నతీకరించబడింది. తొలితరం ధర్మశాస్తుకర్తలైన 
గౌతమృ్మ బోధాయనులకు బుషుల హోదా ఇవ్వడం ఎన్నడూ జరగలేదు. కానీ మనువు, యాజ్ఞ 
వల్కులు బుషులుగా పరిగణింపబడ్డారు. ఈ ప్రక్రియ వల్ల స్మృతుల న్టాయిని వేదాల 

స్థాయితో సమానం చేయటం జరిగింది. స్మృతులను శ్రుతుల జ్ఞాపకాల రికార్డుగా పరిగణించడం 

రెండవ ప్రక్రియ. ఈ విధంగా స్మృతి - శ్రుతి కంటే పూర్తిగా భిన్నమైంది అనే విషయానికి 
బదులుగా, శ్రుతి నుంచి అది విడదీయరానిది, దీనిలోని భాగమైన సన్నిహిత సంబంధం కలదిగా 
గుర్తించబడింది. దీని ఫలితంగా శ్రుతి స్మృతి సూత్రాల ప్రామాణికత విషయంలో సంవూర్ణమైన 
మార్లు వచ్చింది. వాస్తవంగా మొదట్లో శ్రుతి, స్మృతి సూత్రాల విషయంలో వివాదం ఏర్పడితే 
శ్రుతి సూత్రాలకు చెల్లుబాటు వుండేది. ఇప్పడు స్మృతి సూత్రాలకు కూడా సమాన విలువ 
ఏర్పడింది. ఈ కొత్త నిబంధన కుమారిలభట్టు ప్రతిపాదించింది. అతడు తన పూర్వ మీమాంసా 
సూత్ర వ్యాఖ్యానంలో శ్రుతులు ఎంతటి ప్రామాణికాల్ ) స్మృతులు కూడా అంతటి ప్రామాణికాలే 

అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు, | 

హిందూ సమాజం వేదసూత్రాలకే వాసవంగా మొదటో ఎబద్ధమై వున్నవడు, వేదాలకు 
వ్యతిరేకమైన మరే సూత్రాన్ని అనుసరించటం, ఆచరించటం జరగలేదు. కానీ ఈ కొత నిబంధన 
ఆ వాత సూత్రాన్ని మార్చివేసింది. దీని ప్రకారం సమాజం అటు శ్రుతి గాని ఇటు స్మృతిగానీ 
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దేనైనా అనుసరించ వచ్చు. రెండింటిలో ఏ ఒక్కదాని ప్రకారం అయినా ఆచరించవచ్చు. కానీ 

తర్వాత కాలంలో రెండింటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకునే ఈ విధానానికి కూడా తిల్ లోదకాలివ్వబ 

డ్డాయి. శ్రుతుల అధ్యయనం ఎంత తప్పనిసరో, అలాగే స్మృతులను చదవటం కూడా అంతటి 

తప్పనిసరి స్థితి ఎవ పడైతే చేయబడిందో, దాని ఫలితంగా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

ఈ ప్రక్రియంతా క్రమక్రమంగా జరిగింది. మొదటగా, బ్రాహ్మణునకు శ్రుతులు స్మృతులు 

రెండూ రెండు కళ్ళుగా చెప్పబడినవి. ఈ రెండింటిలో దేన్ని నిరాకరించినా అతడు “ఏకాక్షి 
(ఒంటి కంటివాడు) అవుతాడు. ఆ తర్వాత శ్రుతి, స్మ్రతి రెండింటిని కలపి చదవటం వల్లే 

బ్రాహ్మణ్యం సాధ్యమనే సిద్దాంతం వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది. చివరగా కేవలం స్మృత్యధ్యయనమే 

గుర్తింపబడినది. స్మృతిని ధిక్కరించటం పాపం గాను అలా. చేసిన వాడు దోషిగాను 
ప్రకటించ బడటమే కాదు ఆ పాప ఫలితంగా ఇరవై ఒక్క పర్యాయాలు పశుజన్మ ఎత్తుతాడని 
నిరసించారు. 

హిందూమతానికి స్మృతులు ఎలా మూలాధారాలుగా గుర్తించబడినవో ఈ క్రమం తెలి 

యచేస్తుంది. స్మృతులను గురించి ప్రొఫె ఫెసర్ ఆల్లేకర్ చెప్పినదాన్ని ఉటంకించడంలో సందేహం 

అక్కరలేదు. “ఆధునిక హిందూమతాభివృద్ధిని రూపు దెద్దటంలో - ముఖ్యంగా అనేకానేక 

సామాజిక, మతస ంస్టల ఆచారాల లక్షణాలను నిర్ణయించటంలో స్మృతులు నిర్వహించిన పాత్ర 

మహత్తరమైంది.” ' 

కాబట్టి మనుస్మృతి హిందూ మత తాత్వికతను కలిగివుంది అని నేను గ్రహించటంలో 

తప్ప ఏమీ లేదు. 

స్మృతులకు వేదాల స్థాయి కల్పించే పనిని స్వీకరించటానికి నూటికి నూరుపాళ్ళు బ్రాహ్మ 

లుల స్వార్ధమే కారణం. వర్గసిద్దాంతం, బాహ్మణుల ఆధిక్యతా సిద్దాంతం, వాళ్ళ హక్కులు, 

వాళ్ళ విశేషాధికారాలు, వైశ్యులు: క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులకు లోబడినవారు అనే సిద్దాంతం, 

శూద్రులకు ఆధమస్థాయిని నిర్దేశించిన సిద్దాంతం మొదలైన వన్ని స్మృతుల విశృంఖలమైన, 

విలాసవంతమైన పెరుగుదలలో ఒదిగిపోయాయి. స్మృతుల తత్వం ఇది ఎప్పడైతే అయిందో, 

బులు స్మృతులకు వేడాలకున్ల అధికారాన్ని స్థాయిని కల్పించటానికి స సప హజంగానే అత్యధి 

సక్తీని ప్రదర్శించటం జరిగింది. దాని వల్ల కలిగిన “అంతిమ “ఫలితం ఏమిటంటే బ్రాహ్మణుల 

ప్రయోజనాలు సాంతంగా నెరవేరటం, దీనితో దేశం యావత్తు పతనమవటం సంభవించింది. 

సనాతన, పవిత్ర హిందువు ఆచరించే దాన్ని సమ్మతిస్తూ - స్మృతులు హిందూమత తత్వాన్ని 

కలిగిలేవనే అనుకుందాం. కానీ అదే (పైన స్మృతులు ఏమి చెబుతున్నాయని అనుకున్నామో 

అదే) వేదాలు, భగవర్గీతలలో కూడా అదే మనం చూడగలం. అలాంటప్పడు అవి కలిగించేప్ర 

యోజనంలో తేడా ఏముందనేది ప్రక్ష. 
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స్కృళుల్మి కాక వేదాల్ని లేక భగవద్గీతను పరిశీలిస్తే ఎవరికైనా పై విషయంలో అభిప్రా 
యభేదం కలుగుతుందని నేను అనుకోను. 

మూలికంగా స్మృతులు ఏమి చెపాయో, వాటి కంటే వేదాలు ఏమెనా భిన్నంగా బోగిం 
న్! రూ 

చాయా? స్మృతి నిరేశాల కంటే భగవదీత నిరేశాలు వ్యతిరేకంగా ఏమైనా ఉన్నాయా? కొని 
యు గ్ర యు (an 

ఉదాహరణలు పరిశీలిస్తే ఈ విషయం తేటతెల్ల మవుతుంది. 

వురుష సూక్తంగా గుర్తింపబడిన వేద భాగంలో చాతుర్వర్ణ్య సిద్దాంతానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట 
జరిగిందనేది నిర్వివాదమైన అంశం. ఈ వురుష సూక్తం మౌలికంగా రెండు ఆదర్శాలను గుర్తిం 
చింది. ఒక ఆదర్శంగా సమాజాన్ని నాలుగు వర్గాలుగా విభజించటాన్ని అది ప్రతివాదించింది. 
అంతే కాదు ఈ నాలుగు వర్ణాల మధ్య సంబంధం సమానత్వంతో కూడింది కాదని కూడా 
అది గుర్తించింది. 

భగవద్గిత ఏమి బోధించింది అనే దాంట్లో కూడా ఏవిధమైన వాద వివాదాలు లేవ. 
భగవద్గీతలో కృష్ణుడు (అర్జునునికి) బోధించిన ఈ నాలుగు శ్లోకాలలో దాని సారాంశమంతా 
ఇమిడి వున్నది. 

u బల్ల 1. “నాచేత చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వర్ణాలనే నాలుగు వర్గాలతో 
సమాజం నాలుగు వర్గాలుగా విభజింప బడిన విధానము) - గుణకర్మ విభాగాలచాప్తన 
సృజింపబడినది. వారికి వుట్టుకను బట్టి ఆయా వృత్తులు నిరేశెంప బడినవి. ఈ చాతుర్వర్గాలకు 

లు 

కర్తను నేనే.” (భగవద్దీత - అధ్యా.4 ళ్లో.13) ది షు er) 

2. “ ఇతర నర్గం యొక్క వృత్తిని ఆచరించటం తేలిక అయిననూ, తన వర్తం వృత్తిని 
ఆచరించటంలో సామర్థ్యం లేకపోయినప్పటేక్షీదాన్నే ఆచరించటం శ్రేస్టమైనటువంటిది. తన 
వృత్తినే ఆచరించేటవ్హడు మరణమైనా మేలే. స్వస్వ వర్ణాశ్రమ వ్యతిరిక్త పరధర్మము నరకపతనాది 
భయాన్ని పొందించునటువంటిది.(భగవ్ష ప్రీత - 6&3 - ్లో3ర) 

3. “కర్మనందు ఆసక్తులైన చదువుకోని వారికి, చదువుకున్నవాడు బుద్ధిభేదము కలిగింపకూ 
డదు. మరి ఏమిచేయాలంటే తాను వూవికతో తన వర్గమునకు నిర్షిష్షమైన వృత్తిని చేస్తూ, 
వారిచేత కూడా వారి వారి వృత్తులను చేయించవలెను.” (భవగర్గీత-3-26) 

“ఎవరు ప్రకృతి గుణంచేత మోహమునొందినవారై ఫలం కోసం ఆ గుణాల యొక్క కర్మలం 
దాసక్తుగులవుతారో అట్టి అవిద్యావంతులైన మందబుద్ధులకు చదువుకున్నవాడు బుద్ది భేదం 
చేయరాదు. ఆంటే వారి వారి వృత్తులనుంచి వైదొలగించి వేరొక వృత్తులు ఆచరించేటట్లు 
చేయరాదు.” (భగవద్గీత అధ్యా-3-ళే-29) 



హిందూమవుత ౦-తాత్వికత 0౮1 

త క్ట అర్జునా! ఎప్పడైతే మతవిధులకు, వృత్తులకు (అంటే చాతుర్వర్హ మతావిక్రి పతనం 
( ఇస ఆ 9 ణ్ ఏర్పడుతుందో, అవ్హడు నన్ను నేను సృష్టించుకుంటాను. దాని పతనానికి ఎవరు కారకులో వారిని 
శిక్షించి దానిని వునరుదరిస్తాను. (భగవద్గీత అధ్యా-4 కో-7,8) 

డయ — ౧ రా 

భగవద్గిత పరిస్థితి ఇది. మనుస్మృతికి దీనికి వున్న భేదం ఏమిటి? సారాంశంలో గీత 
మనుధర్మశాస్తుమే. ఎవరైతే మనుధర్మశాస్తానికి దూరంగా పోరిపోయి గీత దగ్గర ఆశ్రయం 

| 
లే 

పొందుతారో, వారికి గీతను గురించి తెలియదనే అరం. అంతేకాదు మనుష్కృతి గీతతో 
(అ 

ఆత్మీయ సంబంధం కలదనీ, గీత హృదయం అదే అవి వీళ్ళు పరిగణించడానికి పిదంగా లేరన్న 
ఢా 

మాట. 

వేదాలు, భగవద్గీత చెప్పినవాటిని, హిందూ మతతాత్వికతను వివరించడానికి వేను పాఠ్య 
ప్రమాణంగా గ్రహించిన మనుస్మ్కృతిలోని అంశాలను పోల్చి చూడండి. ఏమి తేడా కనిపిస్తుంది. 

ఒకే ఒక తేడా ఏమిటంటే, వేదాలు, భగవద్గీత సూల సిద్దాంతాన్ని చెబితే, స్మృతులు ఆ 

సిద్దాంతానికి ప్రత్యేక వివరణలు ఇచ్చాయి. సారాంశంలో మాత్రం స్మృతులు, వేదాలు, భగవద్గీత 

ఒకే అల్లికలోనివి. వాటిలోని అంతస్ఫూత్రం ఒకటే. అన్నీ ఒకే వస్తుంలోని దారాలు. 

ఇందుకు కారణం స్పష్టమే. ఉపనిషత్తులు మినహా తక్కిన హిందూ మత సాహిత్య 

సర్వస్వానికి రచయితలైన బ్రాహ్మణులు స్మృతులలో రూపొందించిన స్వీయ పిద్దాంతాలను 
గీతలో వేదాలలో చొప్పించడానికి శ్రద్ధాసక్తులు ప్రదర్శించారు. కాబట్టి, వాటిలో ఏదో ఒకదా 

నిని ఎత్తిచూపడం, వంచుకోవడంలో ప్రయోజనం ఏమీలేదు. హిందూమత ప్రమాణ గ్రంధంగా 

మనుస్మృతిని తీసుకున్నా, వేదాలను తీసుకున్నా, భగవద్గీతను తీసుకున్నా వముతతాత్వికత ఒకటే 

అవుతుంది. 

ఇక రెండవ అభ్యంతరం ఏమిటంటే మనుస్మృతి నీతి సూత్రాలను (ప్రబోధించే గంధమే 

కాని, నైతిక నియమాల అనుశాసనం కాదనీ, అందువల్ల హిందూ మతతత్వం మీద నేము 

ప్రకటించిన విషయంలో కేవలం న్యాయపరమైన (6g2)తాత్సిక విషయమేకాన్సీ హిందూ మత 

నైతికతత్వ విషయం లేదనేది. 

ఈ అభ్యంతరానికి నా సమాధానం చాలా తేలికైనది. హిందూ మతంలో వ్యాయపరమైన 

తత్వానికీ, నైతిక తత్వ విషయానికి మధ్య ఏ విధమైన భేదం లేదనేది నాకున్న అభిప్రాయం. 

అది ఎందువల్లనంటే హిందూమతంలో న్యాయబద్ధతకీ, నీతికి మధ్య భేదం ఏమీ లేదు. ఏదైతే 

న్యాయబద్ధమైనదో అది తప్పకుండా నీతి అవుతుంది (హిందూమతంలో). 

నా వాదనకి సహాయంగా సాక్ష్యాన్ని ఎంతో ప్రదర్శించవలసిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. 

బుగ్వదంలో నీధర్మో శబ్దానికున్న అర్థాన్నే తీసుకుందాం.25 ఈ ధర్మశబ్దం బుగ్వేదంలో యాభై 
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ఎనిమిదిసార్లు ప్రయోగించబడింది. ఇది ఆరు వేర్వేరు అర్థాల్లో ప్రయుక్తమైంది. 1ాప్రాచీన. 

ఆచారం. 2. నీయమాలు. 3. సమాజంలో శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించటానికి చేసే అన్ని 
రకాలైన ఏర్తాట్టు. 4. ప్రకృతి ధర్మం. 5. పదార్ధ గుణం. 6. మంచి చెడుల కర్తవ్యం- అనేవి 

ఆరు ఆరు రకాలైన అర్థాలు. ఈ విధంగా మొత్తంమీద ధర్మ శబ్దం మొదటినుంచి హిందూ 

మతంతో రెండురకాల అర్థాలను సూచిస్తోంది. దీని ప్రకారం ధర్మ శబ్బానికీ నియమం (2), 

నీతి (moral), అనే అర్థాలు రెండూ వున్నాయి. హిందూ మత తత్వరిలో న్యాయపరమైన 

తత్వానిక్సీ నైతిక తత్వానికీ మధ్య భేదం లేకుండా పోవటానికి ఇది ఒక కారణం. 

ఇది హిందువులకు నైతిక అనుశాసన గ్రంధం లేదని చెప్పటం కాదు. వాళ్ళకు అలాంటి 
దున్నదనేది ఖచ్చితం. కానీ, ప్రవర్తనకు సంబంధించిన ఏ ధోరణిని, స్వభావాన్ని హిందూ స్మృతి 

ధార్మికశాస్త్రం నీతిగా పరిగణిస్తుందో ప్రశ్నించడం అత్యంత సముచితం. 

హిందువు దేన్ని నీతిగా భావిస్తాడో దానితాలుకా (వ్యక్తి) నడవడికి సంబంధించిన 26 ఒక 
భావం ఏర్పడటానికి ముందు అసలు మూడు స్థాయిలకు చెందిన (వ్యక్తి)నడవడిక ఉందని 

ఈ మూడు అత్యంత విశిష్టమైనవనీ గుర్తించి, ఆ "గుర్తింపుతో నా వివరణ ప్రారంభిస్తాను. 1. 

స్వాభావిక ప్రవృత్తి వలన నడవడిక. 2. సామాజిక నియమాల వల్ల నియంత్రించబడిన నడవడిక. 

3. వ్యక్తి ఆత్మవివేకం వల్ల రూపుదిద్దుకున్న నడవడిక- అనేవి ఆమూడో స్థాయిలలోని 

ప్రవర్తనా విధానాలు. మొదటిస్థాయిలోని నడవడిని-నైతిక నడవడిక (ప్రవర్తన అని మనం పిలవం. 

ఆది అనైతికం కాకపోయినో, అది కేవలం నీతితో సంబంధం లేనటువంటిది. ఆ నడవడి 

ప్రయోజనరీత్యా నై నెతికం కాని, ఫలితంలో మాత్రం విలువైన శక్తుల అదువులో ఉంటుంది. ఆ 

శక్తులు జీవసంబంధమైనవి కావచ్చు. సామాజిక పరమైనవి కావచ్చు. లేక మానసికమైనది 

కావచ్చు. వీటికి ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆ ప్రయోజనం ఆకలి తీర్చుకో వటం కావచ్చు. 

శత్సవు మీద ఆయుధాన్ని సృష్టించడం (ప్రయోగించడం కావచ్చు. కానీ వీటి అంతిమ లక్ష్యం 

మాత్రం మన శారీరక లేక స్వాభావిక ప్రవృత్తి వల్ల సాధించుకున్నదే అయివుంటుంది. కానీ 
ఇది ఎంతకాలం అనివార్యమైన లక్ష్యంగా అంగీకరించబడుతుందో, ఇతరులతో పోల్చబడదో, 

వెలకట్టబడదో, సంబంధించదో- అంతకాలం దీన్ని ఖ చ్చితంగా నీతిబద్దమైందేనని చెప్పలేం. ఇక 

నడవడికి సంబంధించిన రెండవస్థాయి విప్పందేహంగా 'సామాజికమైండే. బక ,డైతే మనుషులు 

సమూహాలుగా నివసిసారో, అక క్కడల్లా ఆయా సమూహాల్లో అందరికీ సమానమయినటువంటి 

కొన్ని జనజీవిత పద్దతులకు (folk 7౭కు అనుగుణంగా ప్రవర్తించక తప్పదు. అక్కడ ఆమో 

దించబడిన జీవిత ప్రవర్తనా పద్ధతులుంటాయి. అవి ఆ సమూహానిక కంతటికీ సమానం. ఇవన్టీ 

ఒకతరం నుంచి మరో తరానికి "సంకమించేటటువంటివి. ఇలా అందరూ ఆమోదించిన ప్రవర్తనా 

పద్దతుల్నే ఆ సమూహానికి సంబంధించిన “నీతులు అంటారు. వీటిని పాటించే సమూహానికీ 

సరబంధించిన సంక్షేమం వఏటిని ఆచరించడంలోనే వుందని భావిన్తారు. ఆ సమూహాంలోని 

ప్రతివ్యక్తి వీటిని విదిగా పాటించాలి. వీటికి విరుద్దంగా ఎవరైనా ప్రవర్తిస్తే స్క, అతడు ఆ సమూహం 

ఆమోదాన్ని కోలోయినట్టుగా భావించబడతాడూ ఖచ్చితంగా చెప్తాలంటే ఈ నడవడిని మనం 
వీతి ఆనలేం. ఎందువల్లనంటే పమాజం చేత నిర్దేశించబడిన మంచే! అంతెమ లక క్షం. ఆదే 
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ప్రమాణం కాబట్ట. దాన్నే వ్రతిక నడవడిక (ప్రవర్తన) అంటున్నామంటే, దానికి కారణం అది 
సమాజానికి సంబంధించిన నీతులతో రూఢి చెందింది కనుక. దీన్ని నైతిక ఆచారాత్మకత 
(Customary morality) అనవచ్చు. ఇక మూడవస్థాయికీ చెందివ నడవడి- ఇది ఒక్కటే 
వాస్తవంగా సంవూర్ణంగా వైతికమయినటువంటిది. ఎందుకనంటే దీనిలో మాత్రమే వ్యక్తి పరైన 
పద్ధతిని గుర్తిస్తాడు. మంచిని 'ఎంచుకుంటాడు'. దాన్ని నెరవేర్చటానికి హృదయపూర్వకంగా 
తనంతటతాను స్వేచ్చగా అంకితమవుతాడు. సమాజంచేత ఆమోదించబడిన దాన్ని అవివా 
ర్యంగా తానూ ఆమోదించి, ప్రవర్తించడు. అతడు అంతిమ లక్ష్యాన్ని గుర్తించి, ఎంచుకుంటాడు. 
వ్యక్తిగతంగా తను దానికి బాధ్యుడు అవుతాడు. అతనిది “ఆలోచనాత్మక నైతికత” (reflective 
morality). 

హిందూ నైతికత (ఈ మూడుస్తాయిలో) ఏసాయిలో కనబడుతుంది? మూడవ 
స్తాయిలో లేదనేది స్పష్టం. దీనర్ధం ఏమంటే హిందువు సామాజికుడే. కానీ నైతిక శబ్దానికున్న 
ఖచ్చితమైన అర్హంలో నైతికుడు కాడు. అతనే సమాజంలో వివస్తున్నాడో, ఆ సమాజ అభిష్టం 
ప్రకారం నడిచే ఒక పరికరం మాత్రమే అతడు. ఆ సమాజంతో విభేదించడానికి భయపడని 
స్వేచ్చా ప్రతినిధి కాడు అతడు. ఆ నడవడి ప్రయోజనరీత్యా నైతికం కాని, ఫలితంలో మాత్రం 
విలువైన శక్తుల అదుపులో ఉంటుంది. పాపం పట్ట అతనికున్న అభిప్రాయాలు ఆతని నైతికరహిత 

నడవడికి తిరుగులేని సాక్ష్యాలు. వైష్ణవ కూటాలు తొమ్మిది రకాలుగా పాపాల్ని విభజించి వాటి 
పట్టెకల్చి వొందువరిచాయి. 

1. ఘోర పాపాలు: అతిపాతకా వావి(వరున)కాని వారితో చేసే ఒక రకమైన వ్యభిచార 
రూపాలివి. వీటి ప్రాయశ్చిత్తం అస్టికి ఆహుతి చేయటమే(తగులబెట్టటమే). 

2. గొప పాపాలు: మనోపాతకా బ్రాహ్మణుని వధించడం, మత్తుపానీయాలను తాగటం, 
యి అద్ 

- బ్రాహ్మణున బంగారం  అవహరించటం, గురుపల్నితో లెంగిక సంబంధం, ఇలాంటి పాపాలు 

చేసిన వారితో సంబంధం పెట్టు కోవడం మొదలైనవి. 

3. ఒకే రకమెన అలపాపాలు: అనుసాతక ఇతర తరగతులకు చెందిన కొంతమం 
ర యు 

దిని చంపటం, అబద్దవు సాక్ష్యం ఇవ్వటం, స్ట్రేహితుని చంపటం, బ్రాహ్మణుఎ భూముల్ని, 

ఆస్తుల్ని కాజేయటం, కొన్ని రకాలైన వావి తప్పిన వ్యభిచారాలు, దీనితోపాటు పరస్త్రీ సంగమం 
తాట ఈ. అె 

మొదలైనవన్నీ దీనిలోకి వస్తాయి. 

4. అల్పవావాలు: ఉవపాతకా అసత్య ప్రకటన, కొన్ని ప్రత్యేకమైన మత విధుల్చి నిర్వర్త 

చకపోవటం పరస్త్రీ సంగమం, చట్టసమ్మతం కాని వృత్తులు స్వీకరించటం, జ్యేష్టుడికి పెళ్ళి 

కాకుండానే సోదరుడు పెళ్ళి చేసుకోవటం మొదలైనవి నేరాలు, భగవంతుడికి, పిళ్ళ దేవతలకు 
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హవ్యకవ్యాలు సమర్గించకపోవటం, నాస్తికత మొదలైనవి. 

ర్. వర్గాన్నికోల్లేయే పాపాలు: జూతిభంశకారా బ్రాహ్మణునికి శారీరక వేదన కలిగిం 

చడం, వాసన చూడగూడని వాటిని వాసన చూడటం, కపట ప్రవర్తన,క్ కొన్ని అస్యాభావిక 

నేరాలు. 

6. వర్షసంకరానికి తోసివేసి పాపాలు; నంకరీకరణా పెంవుడు జంతువుల్ని లేక 

క్రూర జంతువుల్న చంపటం. 

7. భిక్షా స్వీకరణకు ఆయోగ్యుణ్లి చేసే పాపాలు: అపాల్రీకరణ- నింద్యులైన(హే 
యమైన) వ్యక్తుల్నుంచి బహుమానాల్ని, భిక్షను స్వీకరించటం, వ్యాపారం , వడ్డికి డబ్బులివ్వడం, 
అబద్ధమాడటం, శూద్రుడికి సేవచేయడం. 

రి, అపఐత్రతను కలుగచేసే దోషాలు: మలవావా- పక్షుల్ని చంపటం, ఉభయచర 

భూమిమీద, వీళ్లలోనూ, ఉండే జీవుల్ని చంపటం, జలచరాల్చి, క్రిమి కీటకాదుల్సి వధించడం, 

జాజికాయల్ని తినడం లేక మత్తు పానీయాల ప్రభావాన్ని చూపే వృక్షాల ఫలాల్షి తినడం. 

9. ఇతర వావాలు: వ్రక్తరకా పైన పేర్కొన్నవి కానివి మిగిలినవి. 

పాపాలకు సంబందించిన ఈ పట్టుక సమగ్రం కాదు. అయినా సుర్పీర్దమైన, వివరణాత్మ 

కమైన ఈ పట్టికలో పాపానికి సంబంధించి హిందూ దృక్తధాన్ని ప్రదర్శించడం సమర్ధమైనదనే 
చెప్పవచ్చు. తనకు నిర్దేశించిన ప్రవర్తనా విధానం నుంచి వ్యక్తి పతనమవటాన్ని మొదట ఇది 

సూచిస్తుంది. ఇక రెండో విషయం. అతడు ఏవిధంగా భష్టపడతాడో, అపవిత్రుడు అవుతాడో 

ఇది తెలియజేస్తుంది. పాతక శబ్ద ధాతువుకున్న అర్ధం ఇదే. దీని అర్ధం “పతనం” (వడిపోవుట) 

అంటే అశౌచము (అపవిత్రుడగుట) ఈ రెండు అర్థాల్లో దేంట్లోనైనా హిందూ అభిప్రాయంతో 

పాపమంటే అదొక ఆత్మ సంబంధమైన వ్యాధి. మొదటి అర్ధంలో బ బహిరంగ ప్రవర్తనకు (నడవడి) 

సంబంధించిన నియమాన్ని అతిక్రమించటం. ఇక రెండవ "అర్ధంలో అపవిత్రమైన శరీరాన్ని శుద్ధి 

చేయటం, లేక పవిత్రీకరించడం. అది తీర్థయాత్రల ద్యారాగానీ లేక యజ్ఞయాగాది క్రతువుల 

ద్వారాగాని, దేనికదికాని, రెండింటినీ కలిపి “కానీ చేయవచ్చు. కానీ ఆ పవిత్రత ఎప్పడూ చెడు 

లో చనలకు, ప్రయో యోజనాలకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మక అపవిత్రత మాత్రం కాదు 

హిందువుయొక క్క నైతికత అనేది కేవలం సామాబికమని ఇది నిరూపిస్తోంది. అంటే 

అతని నైతిక నాయి కేవలం సంప్రదాయ బద్దమైనదీ, ఆచరణా త్మకమైనదీ అని అద్దం. ఆనైతిక 

సదాచారంతో రేండు దుర్గుణాలు ఉన్నాయి. 'జద్దేశం పట్టు చిత్తశుద్ధి, పవిత్రతతో అదె ఎల్లవ్షడూ 
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కూడి ఉంటుందని హామీ లేకపోవటం మొదటిది. దీనికి ఒకే ఒక్క కారణం ఉంది. అది 

ఏమిటంటే ఎప్పడైలే నైలకత వ్యక్తి భావనలో క్కి ప్రయోజనం యొక్క అంతరాంతాల్లోకి కి చొచ్చుకొని 

పోతుందో అపడు మావవ ప్రవర్తనలో స్థానం లేకుండా కపటం అంతరించిపోతుంది. ఇక 

రెండవది - నెరిక సదాచారత అనేది ఒక లంగరు. ఒక గాలం. అది సగటు మానవుని గట్టిగా 

లక, ఒక్క మారుపేరు నైతిక సదాచారత. ఎక Ce) నెతికత కేవలం. 

వుంటుందో, అక్కడ సమస్త విషయాల్లోనూ ఇదె వాస్తవం. కా 

చారతలో దేనికదే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దుర్తక్షణం వుంది. నైతిక సదాచారం అనేది 

సర్రవర్తనకు సంబంధించినటువంటిది. _సత్రవర్తన అంటే మరేమిటో కాదు. సాధారణ లేక 

ప్రజాసామాన్య దృష్టితో చూచినవుడు ఏదైతే మంచి అనిపించుకుంటుందో అదే. కానీ హిందూ 

వుతంలో న సత్త్రవర్తన బ్రాహ్మణులను గౌరవించడంతోను, వాళ్లకు మంచి చేయటంతోను, వాళ్ళకు 

సంభావనలు ఇవ్వటంతోనూ ముడిపడినటువంటిది. హైందవనితీ శాస్త్రం అంటే అధినూనవ 

ఆరాధనే. 

హిందూవుత తత్వాన్ని గ్రహించటానికి మూలంగా హైందవ నీతి శాస్త్రాన్ని నేను 
తీసుకుంటే అది ఏవిధమైన తేడాను కలిగిస్తుంది? హిందూ మతానికి సంబంధించిన విద్యార్దులు 

అనేక మంది ఒక విషయాన్ని మరచిపోతున్నారు. అదేమిటంటే హిందూమతంలోని ధర్మ 

శాస్త్రానికి (12%) మతానికి మధ్య భేదం లేదు కాబట్టి ధర్మ శాస్తానికే , నీఠిశాస్తానికి 
మధ్య భేదం లేదనుకుంటారు. ఇవి రెండూ కూడా ఒకే విషయానికి నంబంధించినటువంటివి. 

అవేమిటంటే అగ్రవర్ణాల హిందువుల ప్రయోజనాలను నెరవేర్చడానికి నిమ్మ తరగతులకు చెందిన 

హిందువుల ప్రవర్తనా విధానాన్ని నియంత్రించటమే. 

హైందవ తత్వానికి వాస్తవ మూలాలైన ఉపనిషత్తులను పరిగణనలోకి తీనుకోకుండా, మొ 

త్రంమిద హిందూ మతానికి సంబంధించిన అసత్య చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారనేది నామీద వాళ్ళు 

స్స మూడో ఆక్షేపణ 

నేను ఉపనిషత్తులను పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవటమనేది వాస్తవం. దాన్ని అంగీకరిస్తు 

న్నాను. కానీ అలాతీసుకోకపోవటానికీ కారణముంది. అది చాలామంచి కారణమని నేను 

నమ్మటంచేత ఆ విధంగా చేశాను. హిందూమత తత్వంతోటి నాకు ప్రమేయముంది. హైందవ 
షపాంతం తోటి నాకు సంబంధం లేదు. అదే గనక నావిషయమై ఉంటే ఉపనిషత్తులను 

పరిశీలించ వలసిన అవసరం తప్పని సరిగా కలిగేది. అయినా ఉపనివ తులను విడిచి ఇ పెట్టకుండా 

వీటిని కూడా పరిశీలించటం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను హిందూ మతతత్వం ఏదని ఇప్పటి 

వరకూ నిరూపించానో ఉపనిషత్తుల తత్వం కూడా అదే కాబట్టి. 

ఉపనిషత్తుల తత్వాన్ని చాలా కొద్ది మాటల్లో పేర్కొనవచ్చు. హన్స్లీ ఉపనిషత్తుల 
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తత్వాన్ని మొత్తాన్ని చాలా సంగ్రహంగా చెప్తాడు." అతను ఆవిషయాన్ని చెప్పేటప్పడు ఉపని 
షత్వం అంగీకరించిన విషయాన్ని ఇలా చెప్తాడు. “పదార్ధానికి కానీ మనస్సుకి గాన్ సంబంధించిన 

అనిత్య ధోరణులలో ఒక శాశ్వత సత్యం” సారమూ వుంటాయి. విశ్వసారమే బ్రహ్మ, వ్యక్తిసారం 

ఆత్మ అనుభూతులు, ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలు, సుఖ దుఃఖాల వంటి మాయలో బ్రహ్మ నుంచి 

ఆత్మ వేరయింది. అదే జీవితం పట్ల భ్రమను సృష్టిస్తున్నది. ఆ భ్రమనే సత్యమనుకుని ఆత్మ 
ఎప్పడూ కోర్కెల సంకెళ్ళలో మగ్గుతూ వుంటుంది, వేదనల కొరడా దెబ్బలు తింటుంటుంది.” 

ఉపనిషత్తుల ఈ తత్వంతో ఏమిటి ప్రయోజనం? బ్రతకటం "కోసం చేసే పోరాటా 

న్నుంచి విరమించుకొని, ఆత్మహననంతో కోరికలను నశింపచేసికొని, భోగపరాజ్ముఖుడై కఠోర 

నియమాలతో సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించమంటుంది ఉపనిషతత్వం. ఒకానొక జీవన పద్ధతిగా ఆ 

ఉపనిషతత్వం హక్స్లి ? ఖండనకు గురయింది, తీవ్రమైన పదజాలంతో అతడిలా ఖండించాడు. 28 

“శరీరాన్ని మరణకారకం చేసుకోవటంలో తవన్వులైన భారతీయసన్యానులు ఎక్కీనన్ని 
శిఖరాలు, సాధించటానికి మరెవరూ కూడా ప్రయత్నించలేక పోయారు. అనంతర కాలంలో ఏ 
సన్యాసిత్వం కూడా మనిషి మనసును వైతన్య రహితమైన ఇంచుమించు నిద్రలో నడిచే స్థితికి 
కుదించడంతో వాళ్ళను చేరుకోలేక పోయింది. దానికంటగట్టబడిన పవిత్రతతో , పిచ్చితో కలల్లో 
తేలిపోయే ప్రమాదకర స్థితిలోనే వాళ్లు జీనించారు”. 

కానీ హరదయాళ్ ఉపనిషతత్వాన్ని తిరస్కరించిన విధానం సరిపోల్చి చూస్తే పై ఖండన 
ఏమంత గొపది కాదనిపిస్తుది.29 

ఎ వాది 

“దేన్ని తెలుసుకోవటం ద్వారా సమస్తం తెలుస్తుందో దాన్ని విశదపరచడం జరుగుతుందని 
మన ఉపనిషత్తులు ప్రకటించుకుంటాయి. ఆ సంవూర్ణత్వాన్ని గురించిన అన్వేషణ అంతటికీ. ' 
మూలం కృత్రిమమైన భారతీయ ఆధ్యాత్మిక విద్యే. ఆ సిద్దాంత గ్రంథాలన్నీ పూర్తిగా అసం 

గతమైన ఊహలతో, ఆశ్చర్యకరమైన కల్పనలతో, అధ్యాన్నమైన "ఆలోచనలతో నిండి వున్నాయి. 
అవి నిరర్హకమైవటువంటివి కాబట్టి వాటినుంచి నేర్చుకునే దేమీ లేదు. మనం పాత జాడల్లోనే 
సంచరిస్తున్నాం. ఆ పాత గ్రంధాల్నే. పరిష్కరిస్తున్నాం, వునఃపరిష్కస్తున్నామేకాని ఐరోపా సామాజిక 
ఆలోచనా విధానాన్ని తెలియజేసే ప్రామాణిక గ్రంథాలను మన భాషలోనికి అనువదించకోలేక 
పోతున్నా ౦. (ఫెడరిక్ హారిసన్, (బూయెక్ట్ క్స్, బేబిల్, అనతోల్ ఫ్రాన్స్, హార్వే, హాకెల్, గిడ్జెంగ్స్ , 

మార్షల్ మొదలైన వారు తమ జీవితకాలాన్ని వెచ్చించి డన్స్, స్కాటస్, థామస్ ఎక్తీనాస్ 
విషయాలపై సిద్దాంత గ్రంథాల్ని రూపు దిద్దించుకున్నా, లేక బియోవుల్త్ కవిత్వం, పాంటాటవ్ 

సూత్రాలలోనవి నప్పతనాన్ని చర్చించుకున్నా యూరప్ ఎలా ఉండేది? " హైందవ పండితులు, 
పట్టభద్రులు, జేర్తమైన, శిథిలమైన, పురాతనమైన వాటిపట్ల మక్కువ ప్రదర్శించే ఒకానొకచాదస్తంి 
(Mania)తో బాధపడుతున్నారు. ఇదేవిధంగా అభ్యుదయవాదుల చేత స్థాపించబడిన ఒక ఐద్యా 

సంస్థ సంస్కృత వ్యాకరణం ద్యారా దాలు, షడ్డర్శనాలు బోధించడం ద్వారా ఉన్నత స్థితికి 
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తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయల్శించడమా! జ్ఞానాన్వేషణలో ఎంతటి మిధ్యాప్రయత్నం! ఇది ఎలాంటిదంటే 

ఒకానొక బాటసారి మంచినీటికోసం వెతుకుతూ ఎడారిగుండా మరణ సముద్రవు తీరానికి 

ప్రయాణించడంవంటిదేకదా! భారతదేశ యువకులారా! జ్ఞానంకోసం దుర్గంధపూరిత తోలుకా 

గితాల్లోని మీ ఆధ్యాత్మిక గంథాల్లోకి చూడవద్దు. అక్కడ ఏమీలేదు. ఉన్నదంతా అంతులేని 

మాటల గారడీల వర్తులాలే. జీవితాన్ని గురించిగానీ, దానిసమస్యల గురించిగానీ మీరు అర్హం 

చేసుకోవాలంటే రూసో, వాల్టేర్స్ను, ప్పేటో, అరిస్టాటిల్ లను, హాకెల్, సెన్సర్ల ను, మార్క్, 

టాల్ స్తాయ్లను, రస్కిన్, కామ్టేలను ఇంకా ఇతర ఐరోపా మేధావుల్ని చదవండి.” 

కానీ ఈ తిరస్కారాన్ని అలా పక్కన పెడతాం. ఒక సామాజిక, రాజకీయ నిధానంగా 

ఉపనిషతత్త్వం హిందూమతం మీద ఏమైనా ప్రభావాన్ని ప్రసరింపచేసిందా? అదె ప్రభావకూన్య 

ప్రయోజన రహితమైన కల్పనా శకలంగా మారిపోయి హిందువుల నైతిక, సామాజిక వ్యవస్థల 

మీద ఏవిధమైన ప్రభావాన్ని ' ప్రసరింవచేయలేదనేదాంట్లో సందేహం ఏమాత్రం లేదు. 

దురదృష్టకరమైన ఈ ఫలితానికి కారణాన్ని వెతకటం ఇక్కడ అసంగతం కాదనుకుం 

టాను. ఒక కారణం మాత్రం చాలా స్త స్పష్టమైంది. ఉపనిషతత్వం అసంపూర్తంగా మిగిలిపోయింది. 

అందువల్ల అది ఇవ్వవలసిన ఫలితాన్ని అందించలేకపోయింది. ఉపనిషత్తుల కీలక సూత్రం 
ఏమిటని ఎవరైనా అడిగితే ఈవిధంగా స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. ప్రొఫెసర్ మాక్స్ ముల్లర్ మాటల్లో3౦ 

ఉపనిషత్తుల కీలక సూత్రం “నిన్ను నీవ తెలుసుకో” అనేది. “నిన్న నీవు 'తెలుసుకో” అనే 

ఉపనిషస్ఫూత్రానికీ అర్ధం “సత్యాన్ని నీవు తెలుసుకో” అనేది. అంటే అర్హం- “నీలో అడుగున 

దాగివున్న నీదైన అహంక కారాన్ని కనుక్కో. శాశ్వతమైనది, అద్వితీయమైనదీ, సమస్త విశ్వంలో 
అంతర్గతంగా ఉన్నదీ ఏదయితే ఉందో దాన్ని కనుక్కో. దానిగురించి సంవూర్ణంగా తెలుసుకో.” 

అవే ఆత్మ, బ్రహ్మలు. అవి రెండూ ఒక్కటేనన్నది సత్యం. అదే గొప్ప సత్యం. ఆ 

సత్యాన్ని ఉపనిషత్తులు తాము కనుగొన్నామని చెబుతున్నాయి. అవి మనిషిని ఆ సత్యాన్ని 

తెలుసుకోమంటున్నాయి. ఉపనిషత్తుల తత్వం నష్రయోజనం ఎందుకైందనే దానికి కారణాలు 

అనేకం వృన్నాయి. వాటిని ఇంకోచోట చర్చిస్తాను. ఇక్కడ వాటిల్లోని ఒకే ఒక్క కారణాన్ని 

వివరిస్తాను. ఉపనిషత్తులను కూర్చిన తాత్వికులు కేవలం సత్యాన్ని తెలుసుకోవడంతో సరిపోదు 

అని గుర్తించలేకపోయారు. ప్రతి ఒక్కడూ సత్యాన్ని (ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి. మతానికి 
తత్వ్వశాస్తానికి మధ్య వున్న తేడా రెండు రకాలు. తత్వం అనేది సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి 

సంబంధించినది. మతం _ సత్యాన్ని (పీమించటంతో సంబంధం కలిగినటువంటిది. తత్వం 
స్థిరమైంది. మతం గతిశీలకమైంది. ఈ తేడాలు ఒకే విషయంయొక్క రెండు అంశాలకు 

సంబంధించినటువంటివి. తత్త్వం ఎందుకు స్థిరమైనది అయిదంటే అది కేనలం సత్యాన్ని 

తెలుసుకోవడంతో మాత్రమే సంబంధం కలిగివుంది కాబట్టి మతం ఎందుకు గతిశీలత కలిగినది 

అయిందంటే సత్యాన్ని ప్రేమించడం దాని విషయమయింది కాబట్టి. మాన్స్ ప్తామెన్ దీన్ని ఎంతో 

చక్కగా ఇలా చెప్తాడు,3! *....మతమేగనుక గతిశీలం కాకపోయి, అది మనలో ఒక విషం” 
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సంబంధించిన ప్రేమ భావాన్చే గనక పెంచకపోతే గనుక మతం అనే ఒకానొక విషయం 

లేకుంటేనే బాగుండేది. ఎందుకంటే మతం సత్యంయొక్క జ్ఞానాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఆ సత్యానికి 

సంబంధించిన జ్ఞానమే గనుక మతంతో మన ప్రేమ భావంతో కలిసి వుండకపోతే అసలు జ్ఞానం 

చూడలేని స్థితి స్ర్పడి వుండేదేమో! ఒక్క రాక్షసుడే సత్యాన్ని కేవలం అనహ్యించుకుంటానికి 

చూస్తాడు. “మనం శిఖర స్థానాన్ని వీలయినంత అధికంగా ప్రేమించాలి. ఎవ్షడంటే దాన్ని 

మనం చూసెనప్పడు' అన్నాడు టెన్నిసన్. అది ఆచరణీయం కాదు. మ్రార్తిగా వస్తు/తంగా చూస్తే 

దాన్ని చూసి అసహ్యించుకోవడం ప్రారంభిన్తాం..” మనం దానికి భయపడతాం. ఉన్నత స్థానం 

దాని దూరం వల్లా, భిన్నత్వం వల్లా భయ పెడుతుంది. 

సర్యోత్కృష్టమైన దౌంతాలన్నింటి గతీ ఇదే. జీవిత విధానం మీద వీటి ప్రభావం 
ఏమీ వుండదు. బ్లేక్ చెప్పినట్టు “మతం రాజకీయం. రాజకీయమంటే సోదరభావం. తత్వం 

తప్పకుండా మతంగా మారాలి. అదొక వ్యవహార నీతి కావాలి. అది కేవలం ఆధ్యాత్మిక విద్యగా 

మిగిలిపోకూడదు.” ప్తామెన్ చెప్పినట్టుగా- “మతం ఆధ్యాత్మిక విద్య అయి, మరేంకాకుండా 

పోతే ఒక్క విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగేవాళ్ళం. అది ఎప్పడూ సామాన్యుడూ, 

వినముడూ అయిన మనిషితో సంబంధం కలిగి వుండేది కాదు.” 

మతాన్ని పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక పరిధిలో ఉంచడం అర్హరహితం. రాజకీయాలతో నేరుగా, 

మౌలికంగా ప్రభావం చూపని మతవిశ్వాసం ఖచ్చితంగా మూర్జత్వం. అటువంటి విశ్వాసం వల్ల 

యథాస్థితిలో మార్తు కాల, స్థల ప్రపంచంలో యధాస్థితి అంటూ వుండదు.” 

ఈ ప్రధాన కారణాల చేత ఉపనిషత్ తత్వం నిష్ణాయోజనమని నిరూపితమైంది. 

హైందవ నీతి శాస్త్రమూ, ఉపనిషత్ తత్వమూ మనువు ప్రవచించిన హిందూమతత 
త్వాన్ని ఆవగింజంత కూడా సాధువును చేయలేవన్నది నిర్వివాదమైంది. అవి మతం పేరిట 
మనువు చెప్పిన దాని తుడిచినేయడంలో అసమర్హమూ, నిస్టహాయమూ అయ్యాయి. వాటి 
నిమిత్తం లేకుండానే “హిందూ మతమా! అసమానత్వమే నీ పేరు” అని అనవచ్చు. 

v 

అసమానత్వం! హిందూమతం ఆత్మ. హిందూమతం నీతి సామాజికమైనది మాత్రమే. 
అది అనైతికమూ, అమానుషమూ అని కనీసంగా చెప్పవచ్చు. ఈ నీతి లేకపోవడం, మాన 
వత్వం లేకపోవడం, నీతిబాహ్యంగాను, అమానుషం అయినదిగాను, అపఖ్యాతి పరమైనదిగాను 
చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగానే హిందూమతం మారింది. వీటిపట్ల అనుమానం వ్యక్తంచేసేవారు కాని 
హిందూసమాజంలోని సాంఘిక సన్మిశితాన్ని ఖచ్చితంగా పరిశీలించి పరీక్షచేసి అందులోని కన్ని 

అంశాలను గురించి పర్యాలోచించాలి. కొన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాము: 



"దలు 

ఏతం అనే ఒకానొక విషయం 

న్ని కలుగజేస్తుంది. ఆ సత్యానికి 
విసి వుండకపోతే అసలు జ్ఞానం 

కేనలం అసహించుకుంటానికి 

ప్రేమించాలి. ఎవ్షడంటే దాన్ని 

౨. వూర్తిగా వస్తుగతంగా చూస్తే 

! భయపడతాం. ఉన్నత సానం 
ర 

విధానం మీద వీటి ప్రభావం 

ఏమంటే సోదరభావం. తత్వం 

అది కేవలం ఆధ్యాల్మిక విద్యగా 

విద్య అయి, మరేంకాకుండా 

అది ఎప్పడూ నామాన్యుడూ, 
సా 

రతం. రాజకీయాలతో నేరుగా, 

న్యం. అటువంటి విశ్వాసం వల 
ల్ని 

౩ వుండదు.” 

నముని నిరూపితమైంది. 

వు ప్రవచించిన హిందూమతత 

'దమైంది. అవి మతం పేరిట 
సహాయమూ అయ్యాయి. వాటి 

రు” అని అనవచ్చు. 

ఏతి సామాజికమైనది మాత్రమే. 

ఈ నితి లేకపోవడం, మాన 

"న్ను అపఖ్యాతి పరమునదిగాను 

నుమానం వ్యక్తంచేసేవారు కాని 

ంచి పరీక్షచేసి అందులోని కొన్ని 

కుందాము: 

Fe MT? A a IES 

ళ్ 

Cre వు? 
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మొదటిది-- ఆడదిను తెగల గురించి. వారు ఏవిధంగా నాగరికతను కలిగియున్నారనేది. 

ఆదిమ మూనవ నాగరికతనుంచ్హి ఆటవిక నాగరికతదాకా, ఆటవిక నాగరికతనుంచి 

నాగరికతదాకా మానవుని వురోగతి అంతా మానవ నాగరికతా చరిత్రలో విభాగమే. 

నూతన విషయాలను కనుక్కోవడం, ఏదైనా కళలో విజ్ఞానం సంపాదించాలనే 
తాపత్రయం మొదలైనవి మానవుడు ఒక దశనుండి వేరాకదశకు మార్తుచెందుతున్ల స్థితిని 

తెలియజేస్తాయి. ఇని మనిషిని తన అభివృద్ధి పథంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహింపజేసాయి. 

ఆధునిక 

అంతేగాక 

మానవ పురోభివృద్ధి దృష్ట్యా చూచినట్టెతే మనిషిని జంతువు నుండి వేరుచేసింది చక్కగా 

మాట్లాడగలగడం అనే కళ అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఆదిమ మానవుని మొదటిదశని తెలి 

యచేస్తుంది. ఆదిమ మానవుని మధ్యకాలము ఆతను నిప్పను తయారుచేయడం. దానిని 
ఉపయోగించుకోవడం తెలిసిన నాటితో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ అద్భుతమైన విషయాన్ని కను 

క్కోవడం మనిషిని తన అలవాట్టలోను,నియమాలలోను ఒక నూతన పంథా త్రొక్కడానికి 

సహకరించింది. మనిషి తన అడవి నివాసాన్ని విడిచి వివిధ ప్రదేశాలలో సంచరించడమే 

కాక, నీతల (పదేశాలలోకి వెళ్ళి మాంసం, చేపలు మొదలైన వాటితో కూడిన అనేక ఆహార 

పదార్దాలను సేకరించుకోగలిగాడు. ఆ తరువాత అతడు విల్లుని, విల్లంబులను కనుగొన్నాడు. 

ఇది ఆదిమానవుని గొప్పసాధనే కాకుండా అది ఆదిమానవ నాగరికత అత్యధిక స్థాయిని ' 

తెలియజేస్తుంది. ఇది నిజంగా మానవుని ఒక అద్భుతమైన సాధన. ఈ ఆయుధంతో జ్లారు 

వేగంగా పరుగెత్తే జంతువులను సైతం చంపి వశం చేసుకోవడమేకాకుండా, దాన్ని ఆత్మరక్షణార్దం 

కూడా ఉపయో గించుకున్నారు. 

ఇక వుట్టిపాత్రను కనుక్కోవడమనేది ఆదివుమానవ నాగరికతనుంచి ఆటవిక నాగరికత 

దశకు మనిషి పరిణామాన్ని తెలియజేస్తుంది. అప్పటివరకు లగ్జిశక్తిని తట్టుకునే పాత్రలను 

తయారుచేసుకోలేకపోయాడు మానవుడు. పాత్రలు లేకుండా అతడు వండుకోవడంగానీ, నిలు 

వచేయడంగానీ చేయలేడు. అందువల్ల ఈ మట్టిసాత్రలు కనుక్కోవడమనేది నాగరికతను గొప్పగా 

ప్రభావితంచేసే అంశం. ఈ ఆటవిక నాగరికతా మధ్యకాలం మనిషి క్రూర జంతువులను మచ్చిక 

చేయడంతో ప్రారంభమైంది. అతడు ఈ జంతువులను తన అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవడం 

తెలుసుకున్నాడు. ఇప్పడు మనిషి మందల కాపరిగా మారాడు. గతంలో అతడు జంతువు 

లను వేటాడి ఆహారం సముపార్దన చేయవలసి వచ్చేది. ఇపుడు ఆ అవసరం లేకపోయింది. 

సర్వకాలాలలోనూ పాలను పొందడం వల్ల ఇవి అతని ఆహార పదార్థాలలో ఒక ముఖ్యమైన 

భాగమైనాయి. అంతేగాక గతంలో అతను ప్రవేశించలేని ప్రదేశాలలో ఇప్పుడు గుర్రాలు, ఒంటెల 

సహాయంతో సునాయాసంగా సంచరించడమేగాక సుదూర ప్రాంతాలకు పయనించగలుగుతు 

న్నాడు. ఈ జంతువులు వాణిజ్య వ్యాపారాలకు ఉపయోగపడ్డాయి. వీటిద్వారా సరుకులను 

సరఫరా చేయడమేగాకుండా, ఆలోచనలను సుదూర ప్రాంతాలకు (వార్తలను) చేరవేయడానికి. 

ఉపయోగపడ్డాయి. 
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ఆ తరవాత ఇనుమును మలచడం అనే కళను కనుక్కోవడం జరిగింది. ఇది ఆటవిక 

నాగరికత. అత్యధిక అభివృద్ది స్థాయిని సూచిస్తుంది. దీనితో మనిషి “పరికరాలను తయారుచేసే 
ప్రాణిగా మారాడు. దీనితో అతడు చెక్కలను, రాళ్ళను నునుషవుచేసి నగిషీలు చెక్కడమే 
గాక, గృహనిర్మాణంలోను, వంతెనల నిర్మాణంలోను ఉపయోగించాడు. దీనితో ఆటవిక .మానవ 

నాగరికత అభివృద్ధి ముగిసింది. 

ఆటవిక మానవ నాగరికతను ఆధునిక నాగరికత మధ్య భేదాన్ని మనుషులు ఒకరి 
భావాలను ఒకరు స్పష్టంగా బొమ్మ గుర్తుల ద్వారా సూచించడం అనే కళను కనుక్కోవడంతో 
గుర్తించవచ్చు. ఇదే రాసే కళ అని చెప్పవచ్చు. తద్వారా మనిషి గతంలో దూరాన్ని పొందినట్లుగా 
ఇపుడు ఈ కళద్వారా కాలాన్ని జయించాడు. ఇపుడు అతడు తన ఆలోచనలను, కార్యకలా 
పాలను చక్కగా లిఖితరూపంలో పొందుపరచగలుగుతున్నాడు. అందువల్ల అతని విజ్ఞానము, 
అతని ఆశయాలు, అతనిలో దాగివున్న కళలు, వైతికపరమైన భావాలు, తనతరంవారేగాక, 
భావితరాల వారు కూడా చదువుకునేందుకు వీలుగా పొందుపరచగలిగాడు. నేడుమానవ చరిత్ర 
చాలాభద్రంగానూ, జాగ్రత్తగానూ వున్నది. ఇది అతని పురోగతిలో అత్యున్నత నాయి. ఈ 
స్థాయిని చేరుకోవడంతోనే నాగరికత (ప్రారంభమయింది. 

ఇక్కడ ఒక క్షణం ఆగి ఆదివు తెగలవారు ఏవిధమైన నాగరికతలో ఉన్నారో ప్రశ్మించు 
కుందాం. 

“ఆదిమ తెగలు అన్న మాట ఆ పేరుతో పిలువబడున్న ప్రజల స్థితిగతులను వ్యక్తం 
సేది.౨2 వారు విడివిడిగా ఉన్న వూరిగుడిసెలలో నివసించేవారు. అడవి ఫలాలను, విత్తనా 

లమ, కందమూలాలను ఆహారంగా సేకరిసారు. చేపలను పట్టడం, వేటాడటం మొదలగునవి 
కూడా తనుఆహార సేకరణలో అనుకరిస్తారు. దాని సాంఘిక, ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యయసా 
యానికున్న ప్రాముఖ్యము తక్కువ. వారి ఆహార పదార్థాల పంపిణీ చాలా అనిశ్చితంగాను, 
అస్థిరంగాను 'ఉండటం వల్ల గత్యంతరంలేని పరిస్థితుల్లో వారు అర్జాకలితో జీవనాన్ని గడువుతారు. 
వస్తాధారణ విషయంలో వారు ఎంతో పొదువును పాటిసారు. ఆ పొదువు ఎంతవరకంటే 
దాదాపు నగ్నంగా ఉండే పరిసితిలో వారు ఉంటారు. ఉదాహరణకు “బొండాపారజా” అనే తెగ 
ఉంది. వారిలో స్త్రీలు చిన సేలికలను ధరించేవారు. ఇది చిన్న పరికిణిగా ఉపయోగపడుతుంది. 
ఈ వస్తుధారణ అస్సాంలోని మామ్జాక్ నాగా జాతి వారు ధరించే వస్తుధారణను పోలి 
ఉంటుంది. ఈ పరికిణే చివరకు ఎడమవైపు తొడపైభాగంపై కలిసీ కలవకుండా వుంటుంది. 
ఈ పరికిణీలు అడవినుంచి (చెట్లనుండి) తీసిన ఒక రకమైన నూలుతో తయారుచేసారు. 
వాటిని వారే ఇండ్లలో తామే నేసుకుంటారు. అవేగాక బాలికలు వూసలతోను, తాటి ఆకులతోను 
చేసిన జడ పిన్నులను ధరిస్తారు. అంతేగాక వివిధ రకాలైన వూసలతో చేసిన కంఠాభరణాలను 
ధరిస్తారు. ఈ విధమైన అలంకరణ కోమేజన్ తెగల స్త్రీల అలంకరణను పోలి ఉంటుంది. 
లేకపోతే స్త్రీలు ఏమి ధరించరు. స్త్రీలు తమ. శిరోజాలను “పూర్తిగా తీసివేస్తారు. వీరిలో నిజామ్ 
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సంస్థానంలోని, ఫరీదాబాద్ ప్రాంతంలో నివసించే చెంచుతెగలవారి గృహాలు శంఖు ఆకారంలో 

ఉంటాయి. వెదురు బొంగులను ఏటవాలుగా చేర్చి వాటి పైన చొప్పను పలుచని పొరగా కప్పు 

చిన్న చిన్న గుడిసెలను నిర్మించుకుంటారు. వాస్తవానికి భౌతికపరమైన విషయాలలో వారిది 

పరిమిత జీవనం. చాలీచాలని దుస్తులు ధరిస్తారు. వురుషులు సాధారణంగా ఒక లంగోటా, 

చిన్నవస్తాన్ని ధరించేవారు. ఇక స్త్రీలు చిన్న రవికెను, పరికిణీని వాడతారు. అవిగాక కొన్ని 

వంటవాత్రలు, ఆహారపదార్ధాలు కునే ఒకటి రెండు బుట్టలు కలిగి ఉంటారు, వారు 

నివసించే గ్రామంలోనే కొద్దిపాటి వ్యవసాయం చేస్తూ పశువులను, మేకలను కలిగి వుంటారు. 

అంతేగాక, మొరియా అనే మరొక తెగవారు సాధారణంగా నడుమునుంచి క్రిందకు వేళ్ళాడే 

ఒకే ఒక వస్త్రాన్ని ధరిస్తారు. వారు పూసలతో చేసిన నెక్లెస్లను ధరిస్తారు. అంతేగాక నృత్యం 
సే సమయంలో కోడివుంజు ఈకలను, నెమలి పింఛాలను ధరిసారు. చాలామంది బాలికలు 

తమశరీరంపై రకరకాల రంగులతో పచ్చబొట్టు పెట్టుకుని, వింతైన వేషధారణ చేసుకుంటారు. 

ప్రత్యేకంగా వారి ముఖాలపై రకరకాల డిజైన్లలో ఈ పచ్చబొట్టు పెట్టుకుంటారు. ఈవిధమైన 
వేషధారణ వారి వారి అభిరుచులపై ఆధారపడివుంటుంది. ఈ రంగులను ముళ్ళతోను, 
సూదులతోను చేసుకుంటారు. వారు జడలలో అడవికోడివ్హుంజు ఈకలను పెట్టుకునేవారు. 

ఇంకా చెక్కలతోను, తగరంతోను, ఇత్తడితోను చేసిన దువ్వెనలను వారు తలపై ధరిస్తారు. 

ఈ ఆదిమ తెగలవారికి ఏవిధమైన ఆహారం తీసుకోవడానికి సంశయం లేదు. చివరికి 

క్రిమి కీటకాదులను కూడా భుజిస్తారు. వాస్తవానికి వారు ఆహారంగా స్వీకరించని జంతుమాంసం 
లేదని చెప్పవచ్చు. మాంసాహారం వీరికి ఎంత ప్రతి అంటే- ఏదైనా మృగం సహజంగా మర 
ణించినా లేదా నాలుగు అయిదు రోజుల క్రితం పులి తిన విడిచిన జంతుమాంనాన్ని కూడా 

వారునిస్సందేహంగా స్వీకరించేవారు. 

ఆ తరువాత ప్రజలు ఎవరంటే నేరాలు చేసే తెగలు. ఈ నేరాలు చేసే తెగలవారు 

ఆదిమతెగవారివలె అరణ్యాలలో నివసించకుండా, మైదానాలలోను, ప్రపంచం మధ్యలోను, లేదా 

కొద్దిగా దగ్గరలోను నివసించేవారు. హోలియాస్ తన ఏది క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ 

ప్రావన్సెప్' "అనే గ్రంథంలో వారి కార్యకలాపాలను గురించి చక్కటి వివరణ ఇచ్చాడు. వారు 

తమ జీవనోపాధికి నేరాలపైన మాత్రమే ఆధారపడేవారు. కాకపోతే కొద్దిమంది వ్యవసాయం 

చేపట్టినా, ఇది వారి వాస్తవ కార్యకలాపాలను కప్పివుచ్చుకోవడానికి వాడుకునే సాధనమే. వీరి 

అకృత్యాలనీ సాధారణంగా హింసతో కూడిన దొంగతనాలు, దోపిడీలు ముఖ్యమైనవని. అయితే 

వీరు సంస్థాగతంగా ఈ పనులు చేయడం వలన వారి పరిధిలోకి రాని తప్పంటూ ఉంటేది 

కాదు. ఏదైనా దోపిడీ చేయాలని నిశ్చయించుకున్నవుడు ముందుగా కొంతమంది గూఢచారుల 

లాంటి వారెళ్ళి ముందుగా దోపిడికి అనుకూలమైన గ్రామాన్ని, అందులో ఒకటి రెండు ఇళ్ళను 

ఎంపికచేసివారు. అంతేగాక ఆ గ్రామంలోని ప్రజల అలవాట్లు, ఆచార వ్యవహారాలు పరిశీలించి 

ఒకవేళ దోపిడీ సమయంలో వారికి సహాయం అవసరమైతే అవి ఎంతదూరం' నుండి అందడానికి 

ఆస్కారం: ఉన్నదీ, అసలు గ్రామంలో ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు, ఎన్ని మారణాయుధాలు 

ఉన్నాయి అనేవి లెక్కలు వేస్తారు. సాధారణంగా దోపిడీ అర్ధరాత్రి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ 
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విధంగా గూఢచారులు అందజేసిన సమాచారం ఆధారంగా ఆ గ్రామంలో కొన్ని ప్రదేశాలలో 

అక్కడక్కడ తమ మనుషులను తుపాకులతో ఉంచేవారు. వీరు సమయంచూసి తువాకీ పేల్చ 

డంతో ప్రధాన సమూహం ఒకటి హఠాత్తుగా గ్రామంలోని ముందుగా ఎంచుకున్న గృహాన్ని లేదా 

గృహాలను దోచుకునేవారు. ఈ సమూహంలో సాధారణంగా 30 లేదా 40మంది ఉంటారు. 

అయితే ఈ నేరాలు వారి సాధారణ జీవితంలో ఏవిధంగా ప్రముఖవాత్ర నిర్వహిస్తు 

న్నాయో పరిశీలించవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. వారు వారి పిల్లలకు నడవటం, మాట్లాడటం, 

వచ్చిన వెంటనే ఈ నేరవృత్తిలో ప్రవేశపెడతారు. ఈవిధంగా బాలురని ప్రవేశపెట్టడం ఒక 

తెలివైనచర్య. కారణం ఏదైనా చిన్న దొంగతనంతో ఆ బాలుడు పట్టుపడితే శారీరక బాధలకు 

గురి అవుతాడు కానీ, పెద్దవారిలా పోలీస్ నిర్బంధంలోకి వెళ్లటం జరుగదు. వారి స్త్రీలు కూడా 

ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర నిర్వహిస్తారు. వారు ఈ నేరాలలో ప్రత్యక్షంగా | పాలు పంచుకోకపో 

_ యినా వారికి కూడా రకరకాల బాధ్యతలు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ స్త్రీలు దోపిడి ధనాన్ని 

అమ్మటంలోను, సరెన పద్దతిలో ఉపయోగించడంలోను ఎంతో యుక్తిగా వ్యవహరించడంలోను 

పాలుపంచుకుంటారు. 

ఒక్కొక్కసారి పిండారీలు, ధగ్గులవలె వీరుకూడా క్రమబద్దమైన సమాఖ్యలుగా ఏర్పడ 

తారు. పిండారీలు సాయుధులైన దారిదోపిడీదారులు. వీరిది 20,000 అంతకు పైచిలుకు 

చక్కని గుర్రాలను కలిగివున్న ఒక బహిరంగ సాయుధ సంస్థ. వీరందరూ ఒక దోపిడీ నాయ 

కున ఆధ్యర్యంలో వుండేవారు. ఇలాంటి వారిలో చిట్టూ ఒకడు. ఇతనొక్కడి ఆధ్వర్యంలోనే 

వుంచి కాల్బలం, తుపాకీ సైన్యమేగాక అయిదువేల దాకా సమర్ధమైన గుర్రాలున్చ పదివేల 

గుర్రవుదండు ఉండేది. క్రమబద్దంకాని సైనిక వ్యవస్థ కావటంచేల్ నష్టపోయిన సైనికులను 

పునర్షియమించుకోడానికి పిండారీలకు ఏవిధమైన మీలటరీ పథకాలుగానీ కార్యక్రమాలుగానీ 

లేవు. పిండారీలకు అధికార సంబంధ వషయాల పై ఆసక్తి లేదు. వారి ప్రధాన ఉద్దేశం ధనాన్ని 

కొల్లగొట్టడం, లేదా ధనాన్ని సంపాదించటం మాత్రమే. సాధారణంగా దోపిడీ కొల్లగొట్టడం అనేది 

వారి వృత్తి. వారు ఏ పాలకులని గుర్తించేవారు కాదు. వారు ఎవరికీ బాధ్యత వహించరు. వారు 

ఎవరికీ విధేయులు కారు. ఎవరినీ గౌరవించేవారు కారు. చిన్న, పెద్ద, ధనిక, పేద తారతమ్య 

బేధం లేకుండా నిర్భయంగానూ, పశ్చాత్తాపరహితంగానూ దోచుకునేవారు. 

ధగ్గులుఎవె సంస్థాగతమైన, వృత్తిపరమైన హంతకులు. వీరు 10 నుంచి 100 మంది 
దాకా మారువేషాలలో మొత్తం దేశంలో పంచరించేవారు. వారు ధనికవరాల వారికి పథికులుగా 

పనిచేస్తూ వారితో కలిసి పనిచేస్తూ వారితో కలసి ప్రయాణం చేసి చక్కని "అవకాశం వచ్చినవుడు 
జబురుమాలుతోగాని, ఉరి తొడంతోగాని మెడచుట్టూ బిగించి చంపి వారి ధనాన్ని దోచుకుని 
"ఫపోల్లై పాతి" పెట్టేవారు. ఈ ఏధానం అంతా ప్రాచిన కాలంలో పటిష్టంగా నిర్ణయింపబడినట్లుగానే 

"కాన్న ప్రత్యేక మైన మత కర్మకాండలు జరిపిన పిదప చేసేవారు. ఈ కర కొండలో వారు వారి 
సంప్పాద్దనని భగవంతునికి అంకితమిచ్చి, చక్కెరను నైవేద్యం పెట్టేవారు. హిందూ విలయదేవత 



హిందూవుతం-తాత్వికత 103 

తూ 

అయిన కాళిమాత వారి ప్రధాన ఆరాధ్య దేవత. ఈ ధనసంపాదన కోసం చేసిన హత్యను 

వారు తమ మత ధర్మంగా భావించేవారు. మరియు పవిత్రమై, గౌరవప్రదమైన వృత్తిగా 

పరిగణించేవారు. వాస్తవానికి వారికి ఏవిధమైన తప్ప చేస్తున్నామనే భావంగానీ, నైతిక విలువలు 

దెబ్బతింటాయనే భయంకానీ కలిగేవి కావు. అంతేగాక వారు ఎవరి ఆజ్ఞ మేరకు ఎవరి 

గౌరవార్థం అయితే ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఆ దేవతయొక్క ఉద్దేశాన్ని లేక ఇష్టాన్ని 

కొన్ని కిష్టమైన శకునాల ద్వారా సూచించేవారు. ఈ శకునాల ఆధారంగా లేదా ఈ ఆజ్ఞల 

మేలకు వారు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని వందలమైళ్ళు వారు ఎంచుకున్న ప్రయాణీకునితో సహా 

ప్రయాణంచేసి, అవకాశం రాగానే కార్యక్రమాన్ని ముగించి, ఆ ధనాన్ని దోచుకుని, ఇష్టదేవతకు 

కర్మకాండలు చేసి, వారి ధనంలో కొంతభాగాన్ని దేవతకు సమర్షించేవారు. ధగ్గులకు కూడా 

అపభంశమైన సొంత భాష _ వుండేది. అంతేగాక వారి బృందసభ్యుల్ని గుర్తుపట్టివిధంగా 

కొన్ని చిహ్నాలను కలిగివుండేవారు. వారిలో కొందరు అశక్తతవల్లగానీ, వయసుమీరటంవల్లగానీ 

నేర కార్యకలాపాలలో చురుకుగా పాలొనలేనిపక్షంలో వారు కాపలాదారులుగా, గూఢచారు 

లుగా, వైద్యులుగా, ఆహారపదార్థాలు అందించేవారుగా పనిచేసేవారు. వారు కొన్ని శతాబ్దాలుగా 

తమ వృత్తిని నిర్వహించడానికి గల కారణం వారి పటిష్టమైన సంస్థాగతమైన కార్యనిర్వహణ, 

గూఢచారి వ్యవస్థ, ఆయుధాలతోకూడిన భద్రత కలిగి వుండటం. అన్నిటినీ మించి వారు 

చేసే హత్యలను మతం ముసుగులో కప్పకో వడం మొదలగు కారణాల వల్ల నిరాటంకంగా 

చేయగలుగుతున్నారు. అయితే అసాధారణమైన నిజం ఏమంటే ఆనాటి హిందూ, ముస్లిం 

పాలకులిరువురూ ఈ ధగ్గుల వృత్తిని సామాన్య వృత్తిగా పరిగణించారు. ఈ ధగ్గులు ప్రభుత్వానికీ 

పన్ను చెల్లించేవారు. ప్రభుత్వం కూడా వీరిపట్ల శ్రద్ద వహించేది. 

బ్రిటిష్వారు వచ్చేవరకు కూడా వీరిని అణచడానికి ఏవిధమైన చర్యలు తీసుకోబడలేదు. 

కానీ 1835 నాటికి 382 మంది ఉరితీయబడ్డారు. 986 మంది యావజ్జీవ కారాగారశిక్షకు 

గురయ్యారు. ఆ తరువాత 1879 నాటికి ౩344 మంది ధగ్గులు నమోదు చేయబడ్డారు. 

అంతేగాక 1904లో కేంద్ర నేరపరిశోధక శాఖవారు చేపట్టేవరకు భారత ప్రభుత్వ. ధగ్గు మరియు 

దోపిడిదొంగల నివారణ శాఖ పనిచేసింది. అయితే సంస్థాగతమైన తెగలుగా లేకుండా నేరం 

చేయడం అసాధ్యమైనా, నేరమే వారి ప్రధాన వృత్తి అయింది. 

ఈ రెండు తరగతులతోపాటు మూడవ తరగతి కూడా ఉన్నారు. వారే అస్పృశ్యులు 

లేడా అంటరానివారు. 

అస్పృశ్యుల క్రింద మరికొందరు ఉన్నారు. “వారు దగ్గరకు చేరకూడని వారు". అస్పృ 

శ్యులు తాకితేనే అది కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది. కానీ దగ్గరకు చేరకూడనివారు కొద్ది 

దూరంలోనికి వస్తేనే కాలుష్యాన్ని, మలినాన్లి కలుగచేస్తారు. ఉదాహరణకు నయదిస్ అనే 

జాతివారు. వీరు హిందువులలో అట్టడుగు కులానికి చెందిన వారు. నీరు శునక భక్రకులు. 

వీరు దానం అడిగే విషయంలో చాలా పట్టుదలతో వుంటారు. ఎవరైనా నడుస్తున్నా, పడవ 
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ప్రయాణం చేస్తున్నా వీలైనంత దూరంలో వుండేవారు. ఏదైనా వారికి ఇవ్వాలంటే ఆ వస్తువు 
క్రిందపడవేసి ఆ వేసిన వ్యక్తి కొద్దిదూరం వెళ్ళాక, ఇతడు భయంతో దానిని గ్రహించేవాడం, 

థర్ప్టన్ వీరిగురించి చెబుతూ “నేను ఎవరినైతే (నయాదిస్) పరీక్షించానో వారు వంతెనలకు 
3, 4 మైళ్ళ దూరంలో నివసిస్తున్నా వారి అపవిత్రత కారణంగా, వారు సాంప్రదాయకంగా 

మోసుకొసు న్న కాలుష్యం కారణంగా నదిపె పై నిర్మించబడిన వంతెనల పై నడవకుండా చుట్టు తెరిగి 

వారు తవు "ప్రదేశాలకు చేరుకునేవారు” ఈ విషయాన్ని థర్స్టన్ ఫోరనాస్లో పరిశీలించడం 

జరిగింది. 

ఈ దగ్గరకు చేరకూడని వారి క్రింద “చూడకూడని వారు కొందరున్నారు. 

మద్రాస్ పెసిడెన్సీలోని తిరునల్వేలి జిల్లాలో “వురదావన్నన్' అనే చూడకూడని” వారు 
(జాతి) ఉన్నారు. “వారు పగలువూట బయటతిరగరాదు. ఎందుకంటే వారిని చూడటమే 
అపవిత్రత. కాలుష్య హేతువు. ఈ దురద్భష్టవంతులైన ప్రజలు తప్పనిసరి పరిస్థితులలో రాత్రి 
వూట చేసే కార్యక్రమాలనుచేపట్టవలసి వచ్చింది. వారు వీకటివడిన తర్వాత తమ గృహం 
విడిచిపెట్టి దొడ్డిదారివెంట వెళ్ళేవారు. రాత్రివేళ సంచరించే నీటి కుక్కలవలె, దుమ్మలగొండివలె 
వీరు గబగబ వెళ్ళవలసిన దుర్గతి పట్టింది.” 

మొత్తం ఈ తరగతుల జనాభాను లెకి క్కీద్దాం. ఆదిమ తెగలు 2 కోట్ల 50 లక్షలు, 
నేరాలు చేసే తెగలు 45 లక్షలు, అస్పృశ్యులు ర కోట్లు, ఇవి మొత్తం కలిపితే 7 కోట్ల 
95 లక్షలు. ఇవుడు ఒక వ్రళ్ష ద్రాం! ఇంతమంది ప్రజలు ఏవిధంగా హిందూమతంలో 
సామాజికంగా, నైతికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, భౌతికంగా దిగజారిన వాతావరణంలో ఉంచబడ్డారు. 

హిందువులు తమ నాగరికత _ అన్ని నాగరికతలకన్నా ప్రాచీనమైనదనీ, తమ మతం "అన్ని 
మతాలలోనికి గొప్పదని చెబుతారు. అదేగనుక నిజమైతే హిందూమతం ఎలా వర్గాల అభివృద్దిలో ) 

వారిలో మానసిక వికాసం తీసుకురావడంలో, వారికి ఆశలు వురికొల్లడంలో విఫలమైంది? 
లక్షలకు లక్షలు ప్రజలు తవు జీవనోపాధికై అవమానకరమైన నేరాలు చేస్తూ ఉంటే ఎలా 

చేతులు ముడంచుకొని నిలబడగలిగింది? ఏమిటి దీనికి సమాధానం? దీనికి సమాధానం 
ఒక్కటే. అదేమంటే- హిందూమతం కాలుష్యం అనే భయంలో మునిగిపోయింది. దీనిని 
శుభ్రపరిచి పవిత్రపరిచే శక్తిలేదు. దీనికి సేవచేయాలనే ప్రేరేపణ కూడాలేదు. ఎందుకంటే దిని 
వర అమానుషమైనది. నీతి బాహ్యమైనది. దీనిని ఒక మతంగా పిలవడం తప్పడం భావన, 

దుకంటే దీని తత్వం మతం ప్రాతినిధ్యం వహించే ప్రతి దానికీ వ్యతిరేకమైనది. 

అనువాదం: డాక్టర్ కఠెవరవు వెంకట్రామయ్య 

డౌ. ప.ఆపదరావు 
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అధఃసూచకలు 

జు చ్ ఆ 9 టు L. మనో “ఎన్ సైక్లో పిడియా ఆఫ్ ఇడ్యుకేషన్'లో “ఫిలాసఫీ అన్న వ్యాసం చూడండి. 

2. ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ రిలిజియన్, ఆ క్స్ఫర్ ప్రచురణ, 1-2 పేజీలు. 

౩. సహజ పాంతళాస్తుం (Natural Tehology) ఒక ప్రత్యేక అధ్యయన విభాగం. 

ప్లేటోలోనే దానికి మూలాలున్నాయి. చూడండి - ప్లేటో న్యాయసూత్రాలు. 

4. ఎ.ఇ.టేలర్ “ది ఫెయిత్ ఆఫ్ ఏ మోరలిస్ట్” పేజి. 19. 

ర్. “ది రిలిజియన్ ఆఫ్ ది సెమైట్స్” (1927) 

6. మత తాత్వికతకు సంబంధించిన విద్యార్దులు మొదటి రెండు కోణాల అధ్యయ 

నాన్చి మాత్రమే మతతాత్విక రంగంలో చేర్చాలని భావిస్తున్నట్టున్నారు. మత తాత్వికత రంగ 

అధ్యయనంలో మూడో కోణం అధ్యయనం కూడా అవసరమా? వారు గుర్తిస్తున్నట్టు లేదు. 
డి.ఎస్.అడమస్ “హేస్టింగ్స్ ఎన్ సైక్లో పీడియా ఆఫ్ రిలిజియన్ ఆండ్ ఎథిక్స్” (సం. 12, పే. 

393)లో పాంతశాస్త్రంపై రాసిన వ్యాసం చూడండి. ఈ అభిప్రాయంతో నాకు ఏకీభావం లేదు. 

నేను మతతాత్వికతను ప్రామాణిక అధ్యయనంగాను వర్ణనాత్మక అధ్యయనంగాను పరిగణించడం 

ఇందుకు కారణం కావచ్చు. సాధారణ మతతాత్వికత అంటూ ఉంటుందని నేను అనుకోను. 

ప్రతి మతానికీ ఓ నిర్దిష్ట తాత్వికత ఉంటుందని నా విశ్వాసం. నా వరకు నాకు ముత తాల్వికత 

అంటూ ఏదీ లేదు. ఒక మతానికి చెందిన తాత్వికత మాత్రమ వుంది. OO 1b 

Bo =©0 fm 
7. ఈ రెండు దిశల నుంచి దైవభావన రూపొందిందని హి గ చక్కగా 

చూపింది. దేవుడిగా ఇంద్రుడు, దేవుడిగా బ్రహ్మ అనే భావనలను పోల్చి కూడ్తం క 

FCN UAE 
8. స్మిత్, ది 'రిలిజియన్ ఆఫ్ సెమైట్స్. 

9. స్మిత్, - పైదే - 

10. స్మిత్ - పైదే -. 

11. స్మిత్, ఆ పెదే ఆ 

12. క్రోబీ ఉటంకించినది. ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్, పేజి 5. 

12. టు మొరాలిటీస్. 
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14. న్యాయభావనకు మంచి వివరణ కోసం చూడండి. జె.ఎస్.మిల్ - యుటిలిట్రి 

15. మనువు ఏడు రకాల బానిసలను గుర్తించాడు. (8-415). నారదుడు 15 రకాల 

బానిసలను గుర్తించాడు. (5-25) 

16. మనువుతో సమానాధికారం కలిగిన యజ్ఞనల్క్యుడు కూడా ఇదే నియమం 

విధించాడు. (2-183) 

17. ఈ కిందివి పదహారు సంస్కారాలు: 

§ 18. అలాగే స్తులు కూడా. 

19. “కులంపై మనువు - ఒక ప్రవేశిక అన్న నా వ్యాసం చూడండి. (మాకు లభించిన 

కాయితాలలో ఈ వ్యాసం లేదు. నం..) 

20. లస్కీ - లిబర్టీ ఇన్ మోడర్న్ స్టేట్ - చూడండి. 

21. ఇది (త్రశంకుని కథ, పైన హరి వంశం నుంచి ఉటంకించిన దాని కంట ఇది 

భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. అయితే, వశిష్ట విశ్వామిత్రుల ఘర్షణ స్వభావాన్ని ఇది మరింత నిశితంగా 

చూపిస్తుంది. 

22. ది రిలిజియన్ ఆఫ్ సెమైట్స్ -పే. 269. 

23. ఎ.పి. నికోలస్ “ఫ్రమ్ నీషి డౌన్ టు హిటర్” 1938. 
(sr) 

24. గది పాబిషన్ ఆఫ్ స్మృతిస్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ధర్మ” కార్చే స్మారక సంచికలో 

ప్రొఫెసర్ అల్లేకర్ రాసిన ఆసక్తిదాయకమైన వ్యాసం చూడండి. పే. 18-25. 

25. తరువాత చెప్పబోయేదంతా ఈ విషయం పై యశ్వంత్ రామకృష్ణ దాటే “స్వాధ్యాయ 
అనే మరాఠీ సంచిక (న 7-8 (పథమ సంవత్సరం పేజీలు 18-21) రాసిన వ్యాసం నుంచ 

(గహించినవి. 

26. నైతిక సూత్రాల పై తమ సంవుటలలోని క్రాలీ, టుఫ్టస్ల విశ్లేషణలకు కని క్కర్ 

వూర్తిగా అనుసరిస్తున్నాడు. 
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27. ఎవల్యూషన్ ఆండ్ ఎథిక్స్ పే-63. 

28. - పైదే - పే-64. 

29. మోడర్న్ రివ్యూ జులై, 1912. 

30. హిబ్బర్డ్ లెక్చర్స్ 1878, పే - 317. 

31. “ది నెమిసిస్ ఆఫ్ ఇన్ ఫెక్సువల్ రిలిజియన్-అడెల్సి, జనవరి 1941. 

32. ఈ సమాచారం, ఇతర సమాచారం 1931 జనాభా లెక్కల సంవుటి మొదటి 

భాగం నుంచి తీసుకొన్నవి. 

33. ఎన్సై కో పేడియా బ్రిటానికా, 11వ ఎడిషన్, సం. 26, పే. 896. 





రెండవ భాగం 

భారతదేశం-కమ్యూనిజానికి ముందు కావలసినవి 

[హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ నుండి ఒకటవ రెండవ అధ్యాయాలను ఇక్కడ తిరిగి 

ఇస్తున్నాం. ఇది “భారతదేశం - కమ్యూనిజం” అన్న గ్రంథంలో భాగంగా కనబడుతున్నది. 

టైప్చేసిన ప్రతిలో తొలి వుటలో విషయసూచిక ఉంది. అందులో డా. అంబేద్కర్ ‘భారతదేశం 

లా కమ్యూనిజం అనే గ్రంథాన్ని మూడు భాగాలు చేసినట్టుంది. మొదటి భాగం పేరు, 

“కమ్యూనిజానికి ముందు కావలసినవి”. ఈ భాగంలో మూడు అధ్యాయాలు ఉండవలసింది. 

అయితే డా. అంబేద్కర్ కాగితాలలో అవి కనిపించలేదు. రెండో భాగానికి సంబంధించిన 

నాలుగో అధ్యాయానికి శీర్షిక ఉంది - హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ - గట్టి బౌండ్వేసి ఉంది. 

ఈ అధ్యాయంలో రెండు ఉప శీర్షికలున్నాయి. 

1. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ - దాని ముఖ్యమైన సిద్దాంతాలు 

11. హిందూ సామాజిక వ్యవస్త - దాని ప్రత్యేక దోరణులు 
(ఉడి) , 

ఈ పుస్తకంలో విషయ సూచికలో పేర్కొన్నట్లు ఇతర అధ్యాయాలు లభించలేదు. 

మొత్తంమీద టైప్ చేసిన 63 కాగితాలు ఫుల్ స్కేప్ సైజులో లభించాయి. 

-సంపాదకులు] . 
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హిొందూనావూజబిక వ్యవస్త 
డు 

వంలసూత్రాలు 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ లక్షణం ఏమిటి? అది స్వేచ్చా సామాజిక వ్యవస్థా? ఈ 
ప్రశ్షకు సమాధానం చెప్పాలంటే" స్వేచ్చా సామాజిక వ్యవస్థ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడం 

అవసరం. ఫ్రెంచి విప్లవకాలం నుంచి స్వేచ్చా సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క సారభూత గుణాల 

మీద అభిప్రాయ భేదాలు లేవు. ఆ గుణాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు, కాని ప్రాథమికమైనవి మాత్రం 
రెండు. స్థూలంగా అవి రెండు. మొదటిది వ్యక్తీ వ్యక్తీ కోసమే, సమాజ లక్ష్య్యం-గమ్యం వ్యక్తి 

అభివృద్ది, వ్యక్తిత్వ వికాసం. సమాజం వ్యక్తీకన్నా మించింది కాదు. వ్యక్తి సమాజానికి ఒదిగి 

ఉండవలసి వస్తే అది ఆతని మంచికి, అవసరానికి మాత్రమే. 

రెండోది సామాజికుల మధ్య స హజీవన నియమాలను స్వేచ్చ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం 

అనే వాటి మీద దృష్టి పెట్టుకొని చూడాలి. 

స్వేచ్చా సామాజక వ్యవస్థకు ఈ రెండూ ఎందుకు అవసరమైన ప్రాథమిక విషయాల 

య్యాయి? 

అన్ని సామాజిక అవసరాలకు వ్యక్తి మార్గం కాకుండా లక్ష్యం ఎందుకయ్యాడు? ఈ 
గంగి A 

ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకోడానికి, మానవ వ్యక్తి అంటే ఏమిటో కుప్తంగా తెలుసుండడం 

ఆవసరం. మానవ వ్యక్తీ హక్కుల్ని కాపాడడానికి మనం మన విలువైన సంపదలను, జీవితాలను 

ఎందుకు త్యాగం చెయ్యాలి? ఈ ప్ర క్షు ప్రొఫెసర్ జాక్యూస్ మారిటైన్ చెప్పిన సమాధానం 

కన్నా మంచి సమాధానం లేదు. “స్వతంత్ర సాధని! అనే వ్యాసంలో ప్రాఫెస సర్ మారిటైన్ 

ఇలా అన్నారు: “మానవుడు అంటే ఖచ్చితంగా మన ఉద్దేశం ఏమిటీ? మానవుడు ఒక మనిషి 

(పర్సన్స్ అనుకున్నప్తడం, అతడు ఒక అణువు, ఒక గడ్డిపోచ, ఒక పక్షి లేక ఒక ఏనుగు లాగా, 

కేవలం ఒక విడి ప్రాణి (ఇండివిజువల్) మాత్రమే కాదు. మనిషి తన మేధతో తన సంకల్పంతో 

తనంతతాను నిలబడే వ్యక్తి. అతడు కేవలం భాతికరూపంలో మాత్రమే ఉండడు. అతడు 

జానం ద్వారా ప్రేమ ద్వారా ఆధ్యాత్మికోన్నత ఉనికిని సంసాదించాడు. అందువల, ఒకరకంగా, 
Cry గ 

అతడు తనలో తానే ఒక విశ్వం, ఒక సూక్ష్మ ప్రపంచం. అందులో ఈ మహా ఎశ్చ్యం 

జ్ఞానం చేత ఆవరింపబడి తన సమగ్రతను సంతరించుకొంది. (ప్రేమ ద్వారా అతడు తనను 

తోను ఇతరులకు ఇచ్చుకో గలడు. ఈ సంబంధానికి భౌతిక ప్రపంచంలో సమానమైనది లేదు. 
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మానవ వ్యక్తికి ఈ విశిష్టతలుండటానికి కారణం ఆత్మ (స్పిరిట్స్: అంతిమ విశ్లేషణలో మనిషి 

అంటే దివ్యాగ్మి చేత చలనం చైతన్యం పొందిన ఈ నశ్వర మాంస రూపం, ఈ ఎముకల, 

గూడు మాత్ళ గర్భం నుంచి మట్టిలో కలిసేదాకా జీవించడానికి, కాలాతీతంగా మరణరహితంగా 

మనగలిగే ఆత్మే మూలాధారం. ఆత్మ (స్పిరిట్స్ వ్యక్తిత్వానికి మూలం. వ్యక్తిత్వ భావన అలా 

సంపూర్ణతను, స్వతంత్రతను కలుపుకుంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఎంత దరిద్రుడైనా, చితికిపోయినా, 

అతడొక సంవూర్గుడు. స్వతంత్రంగా మనగలిగే వ్యక్తీ. మనిషి ఒక వ్యక్తి అనడం అతడు ఒక 

అంశం కాదు, అంతకుమించిన సంవూర్లుడు అనడమే, దాసునికన్నా మించిన స్వతంత్రుడు 

అనడమే. అతడు పదార్హంలో అతి సూక్ష్మమైన భాగం. అదే సమయంలో ఒక విశ్వం, పరమ 

సృష్టి ముందు ఒక బిక్షువు పరమ సృష్టి ముందు విలువగల నశ్వరమాంసం, స్వర్గం ప్రవేశించే 

పూచికవుల్ల. వ్యక్తి దేవుని స్వరూపం అన్నవుడు అక్కడ మతభావనలోని అర్ధం ఇదే. ఇది 

ఆధ్యాత్మక మర్మం. వ్యక్తి విలువ, అతని జెన్షత్యం, గౌరవం, హక్కులు అనేవి సృష్టికర్త 

ముద్రాంకీతాలైన పవిత్ర క్రమానికి చెందినవి. 

సమానత్వం ఎందుకు తప్పనిసరి అంశం? “రాజకీయ భావన యొక్క న్వాతంత్ర్యం” అనే 
=) 

వ్యాసంలో ఆచార్య బియర్ ఈ విషయాన్ని బాగా చర్చించారు. అతని వాక్యాలను ఉదహరించడం 
కన్నా నేనేమీ చెయ్యను. ఆయన ఇలా అన్నారు. 

“సమానత్వం (ఈక్వాలిట్రీ అనే పదం దురదృష్టకరం, దాని కన్నా మంచి పదం లేదు. 
సమానత్వం అంటే “పరిమాణంలో, మొత్తంలో, సంఖ్యలో, స్థాయిలో, విలువలో, గుణంలో 

అలాంటిదే” అని అర్థం, భౌతిక గణిత శాస్త్రాలలో ఈ పదం సరిపోతుంది. కాని మనుషుల 
విషయంలో సరిపోదు. ఈ విషయంలో లోతులకు వెళ్ళినవాళ్ళు మానవులకు సమానమైన 
ప్రాథమిక లక్షణాలను వ్యక్తులు విభిన్న స్థాయిల్లో కలిగుంటారని చెప్తారు. ఈ రచయితలు, దేశ 
కాలాలకు చెందిన బాహిరమైన ఆచారాలను మానవజాతి నుంచి విడదీసినప్పడు విశ్వజనీన 
లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయంటారు. ఈ లక్షణాలు ఆదిమ గుణాల నండి, జీవపరమైన 
అవసరాల నండి ఏమన్నా అనండి ఫరవాలేదు - అవి ఉంటాయన్న విషయాన్ని మాత్రం. ఎవరూ 
కాదనలేరు. భౌతిక శక్తిలో, కళా నైపుణ్యంలో, సంపదలో, మానసిక శక్తిలో అసమానతల్చి 
పేర్కొనడం చాలా సులభం, కాని ఇది కూడా మనమిచ్చే ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి ఉంటుంది. చివ 
రగా మనుషులందరిలోనూ ప్రాథమిక లక్షణాలున్నాయన్న సత్యం నిలుస్తుంది. వాటి స్వభావం, 
స్వరూపం 'వైతిక సమానతి అనే మాటలో చెప్పబడ్డాయి.” 

నీత (మోరల్) శబ్దానికి ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యముంది. అనాది కాలం నుంచీ, భౌతికశక్తిలో, 
సామర్జ్యాలలో, సంపదలో మనుషులు సమానం కాదన సర్వసామాన్య వాస్తవాన్ని వల్లించడం 
విమర్శకులకు ఫాషన్గా ఉంది. వారి విమర్శ నిర్షతుకమూ, అసంబద్ధమూ. నైతిక సమానతకు 
చెందిన హేతుబద్ద ప్రతిపాదకులెవరూ మానవుల మధ్య అసమానత ఉండడాన్ని కాదనలేదు. 
అయితే వారు ఆ అసమానతలకు నియంతృత్వమో, వ్యవస్థాగత విధులో కారణంగా చెప్పి 
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వుండవచ్చు. స్వాతంత్ర్య ప్రకటన మనుషులంతా సమానులని చెపదు. వారు సమానంగా 
ఎ 

పుట్టారని మాత్రమే చెబుతుంది. 

సారాంశంలో నైతిక సమానతి అనే ప్రయోగం నైతిక విలువల్చి, నిలువుకోవలసిన 

నమ్మకాన్ని గౌరవించాల్సిన హక్కులకు గుర్తింపును సూచిస్తుంది. దీని విలువను గణితశా 

స్తుంలో సమస్యను ఆవిష్కరించినట్లు ఆవిష్కరించలేము. భౌతిక శక్తిలో, సామర్థ్యాలలో, కృషిలో, 

సంపదలో అసమానతలను వ్యతిరేకించాలి. గొప్ప భౌతికశక్తి అది గొప్పది కాబట్టి అది 

మనుషుల్ని చంపే, తినే, అణిచివేసే హక్కు గలదనే వాదం తిరస్కరింపబడింది. సామర్ధా వలకు 

సంపదకు నైతిక సమానతాదర్శం హక్కును నిరాకరిస్తుంది. కొందరు తమను తాము అధిక 

బలశాలురమనీ, ప్రతిభావంతులమనీ, సంపన్నులమనీ అనుకుని బలహీనులకు అన్ని నైతిక హక్కు 

లను నిరాకరించవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో ప్రభుత్వమూ, సంపదా అధిక బలశాలుర 

చేతికి పోతుంది. నీత్కీ ప్రతిభ అప్పడు క్రూరులను సేవించాల్సి వస్తుంది; (గ్రీకు బానిసలు 

రోమన్ ఆక్రమణదారులను సేవించినట్టుగా. నైతిక సమానతా దర్శం గురించి వ్యతిరేకంగా 

చిట్టచివరి మాట వెలువడినప్పడు, ఇంకా అందులో ఏదో వుందని అంతా ఒప్పకుంటారు, పైకి. 

నిరసించినా ఆచరణలో పాటిస్తారు. మానవ వ్యక్తిత్వాలకు గౌరవం లేని సమాజం బందిపోటు 

ముఠా లాంటిది.” 

ం వయ రారది లి సాభ్రాత్భత్వం ఎందుకు తప్పనిసరి! 

సౌ భాతృత్వం మనుషుల్ని గౌరవించడానికి ప్రేమించడానికి, ఇతరులతో కలిసి ఉందామన్న 

కోరికకు వ్యక్తి చేసుకున్న రూపకల్పనకు పీరు. దానిని పాల్ బాగా చెపాడు. “మానవ జాతుల 

న్నిటిదీ ఒకటే రక్తం. యూదులూ లేదు గ్రీకు లేదు, సంకెల లేదు, స్వతంత్రం లేదు, ఆడ 

లేదు మగలేదు, జీసస్ క్రస్తుకు అందరూ ఒక్కటే” స్టైమౌత్లో ప్రవేశిస్తూ పెలగిం ఫాదర్స్ కూడా 

ఇలాగే చెపారు. “మేమందరమూ పవిత్ర దేవుని ఒప్పందంలో ఒక శరీరంగా కుట్టబడినాం.... ఒకరి 

మంచికోసం ఇంకొకరు పెంచుకున్న ఆదరణ గుణం ఇందుకాధారం.” సాభాత్సత్వం అంటే పై 

మాటల సారాంశం. సౌభ్రాత్భత్వం సామాజికాంశాలను గట్టిపరుస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తికీ ఇతరుల 

సంక్షేమాన్ని గురించి ఆలోచించే వ్యక్తిగత ఆసక్తిని పెంచుతుంది. అతని అనుభూతులు వారి 

శ్రేయస్సులో ఏకీభవం పొందేట్టు, కనీసం దాని గురించి అధికంగా శ్రద్ద కనబరచేట్టు చేస్తుంది. 

సౌభ్రాత్భత్వ భావనతో నిండిన వాడికి ఇతరుల శ్రేయస్సు తాను శ్రద్ధ తీసుకోవలసిందిగా 

కనిపిస్తుంది. ఇతరుల శ్రేయస్సును పట్టించుకోవడం: మన భౌతిక ఉనికికి సంబంధించిన ఇతర 

పరిస్థితులలాగే అత్యంత సహజంగా, అవసరంగా కనిపిస్తుంది. ఇతరులతో సంవూర్ణ సహానుభూలి 

పొందలేనిచోట వారి సాధారణ ప్రవర్తనలో ఏకత కనిపించడం అసాధ్యం. సామాజిక భావనలు 

పెంపొందని మనిషి తోటివారిని ప్రత్యర్థులుగా చూస్తాడు. ఇతరులను జయించి తనకోసం 

తాను గెలుపొందాలనుకుంటాడు. 
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3 రి స నవసరం? స్వేచ్చ అంటే ఏమిటి? స్వేచ్చా సామాజిక వ్యవస్థలో అదెందుకు అవస 

ఈ 

స్వేచ్చ రెండు రకాలు. 1. నాంఘిక స్వేచ్చ, 2. రాజకీయ స్వేచ్చ. సాంఘిక స్వచ్చ 

అంటే 1. కదలిక స్వేచ్చ. సరైన చట్ట పద్దతి లేకుండా అరెస్ట్ కావడం నుంచ స్పుచ్చకు ఇది 

మరో పేరు. 2. వాక్సాతంత్ర్యం (ఆలోచనలో, అధ్యయనంలో, రచనలో, చర్యలో స్వేచ్చ.) 

3౩. ఆచరణా స్వేచ్చ. 

మొదటి రకం స్వేచ్చ ప్రాథమికమైనది. ప్రాథమికం మాత్రమే కాదు, అత్యవసరం కూడా. 

దాని విలువను గురించి ఎలాంటి సందేహమూ అక క్కరలేదు. రెండో రకం స్వేచ్చ భావ 

స్వాతంత్ర్యం. ఇదె అనేక కారణాల వల్ల ముఖ్యమైంది. సాంఘిక రాజకీయ వెతక మేధోభివృద్దికి 

ఇది అవసరమైన నియమం. ఇది ఎక్కడ ఉండదో అక్కడ అంతా యాంత్రికం అవుతుంది. 

పృజవాత్మక వీరుగారిపోతుంది. అవుతుంది. ఆచరణ స్వాతంత్ర్యం అంటే ఒక వ్యక్తి తనకు 

నచ్చిన పనిచేయటం. ఇది కేవలం సంప్రదాయం కాదు. అది వాస్తవంగా ఉండాలి. నిర్దిష్టమైన 

పనులు చెయ్యడానికి గట్ట ఆధికారం ఉండడం అని దాని అర్ధం. స్వతంత్రం ఉసయోగపడనప్పడం 

స్వతంత్రం రానట్లే లెక్క. నిజమైన ఆచరణ స్వాతంత్ర్యం దోపిడి నిర్మూలించబడిన చోట, “జక 

వర్గం మరో వర్గాన్ని అణచివేయని చోట, నిరుద్యోగం లేనిచోట, దారిద్ర్యం లేనిచోట, వ్యక్త 

ఆచరణల వల్ల ఉద్యోగ భద్రత ఉన న్షచోట, ఇంటి భద్రత, ఆహార భద్రత ఉన్హ్మ చోట ఉంటుంది. 

చట్ట నిర్మాణంలో, పభుత్వ స్థాపనలో, నిర్మూలనలో వ్యక్తికీ భాగన్వామ్యం ఉండడమే 

రాజకీయ “ స్వేచ్చ. మనుషులకు జీవించే హక్కు, స్వేచ్చకలిగి వుండే హక్కు, సంతోషించే 

హక్కు వంటీ పరాదీనం కాని హక్కులు పొందడం కోసమే ప్రభుత్వాలు స్థాపించబడ్డాయి. 

అందువల్ల ఎవరి హక్కుల్ని తాను రక్రీంచవలసి ఉన్నదో వాళ్ళులోంచి అదికొరం పొందాలి. 

ప్రభుత్వాధికా రం, పాలితుల ఆమోదం పొందాలన్నప్పడు అర్ధం ఇదే. రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం 

_ మానవ వ్యక్తిత్వం సమానత్వం అనే సూత్రం నుంచి కోత వేయడమే. అంటే అర్థం మొత్తం 
రాజకీయాధికారం ప్రజల నుంచే సమకూరుతుంది కనుక, ప్రజలు వారే నిర్ణయించుకున్న 
లక్ష్య సాధనల కోసం సమష్టి స్వంత జీవితాలను నిర్దేశించి, నియంత్రించగలరు. 

స్వేచ్చా సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క ఈ రెండు సూత్రాలు పరస్పరం సంబంధం గలవి. 

విడదీయడానికి సాధ్యం కానివి. 'ఒకసారి మొదటి దానిని ఆమోదించాముంటే రెండోది సహజం 
గానే దానిననుసరిస్తుంది. ఒకసారి మానవ వ్యక్తిత్వం యొక్క పవిత్రతను ఆమోదించామంటిే, 
ఆ వ్యక్తిత్వాభివృద్ధికి తగిన వాతావరణంగా స్వేచ్చ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం అనే సూత్రాన్ని 
కూడా ఆమోదించి తీరాలి. 
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Il 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ఈ సూత్రాలను ఎంతవరకు గుర్తిస్తుంది? లోతుగా పరిశీ 

లించడం అవసరం. ఎందుకంటే ఈ అంశాలను అది గురించినపడే అది స్వేచ్చా సామాజిక 
జావ న్! 

వ్యవస్థ అనే పేరుకు పాత్రమౌతుంది. 

కి క్ర స వ్యకి సుందా? కి పత్వేకతను-విశిషః హిందూ సామాజి వ్యవస్థ వ్యక్తన గుర్తిస్తుందా: అది వ్యక్త ప్రత్యేకతను విశిష్టతను, 

అతని నైతిక బాధ్యతను గుర్తిస్తుందా? అది వ్యక్తి యొక్క స్వతంత్రమైన ఉనికిని అశక్తతలకు 

మాత్రమే గాక రాజ్యాన్ని ప్రశ్నించే హక్కులు గలవానిగా గుర్తిస్తుందా! ఈ అంశం మీద చర్చను 

యహోవా ఎజెకిల్కు చెప్పిన వాక్యాలతో ప్రారంభించవచ్చు. 

“మూడండి! అన్ని ఆత్మలూ నావే. తండి ఆత్మలాగే కుమారుని ఆత్మ కూడా నాదే. 

పాపాత్మ నశిస్తుంది..... తండ్రి చేసిన పాపాన్ని కొడుకు మొయ్యడు, కొడుకు చేసిన పాపొన్ని 

తండ్రి మొయ్యడు. వుణ్యాత్ముల పుణ్యం అతనిమీద ఉంటుంది; పాపాత్ముల పాపం కూడా 

అలాగే.” 

ఇక్కడ వ్యక్తి అతని నైతిక బాధ్యతల విశిష్టత ప్రశంసింపబడింది. హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థ వ్యక్తిని సాంఘిక ప్రయోజనానికీ కేంద్రంగా గుర్తించదు. అందుక్కారణం, హిందూ 

సామాజిక వ్యవస్థ ప్రధానంగా వ్యక్తుల మీద కాక వర్గం లేక వర్ణం మీద ఆధారపడటమే. 

ఈ వ్యవస్థ మౌలికంగా నాలుగు వర్గాలను గుర్తించింది. 1. బాహ్మణులు 2. క్షత్రియులు 

3. వైశ్యులు 4. శూద్రులు. ఇప్పడు ఈ వ్యవస్థలో నాలుగు వర్ణాలున్నాయి. అయిదో వర్ణం 

వాళ్ళు పంచములు లేక అస్పృశ్యులు లని పిలవబడుతున్నారు. హిందూ సమాజంలో వ్యక్తిగా 

బ్రాహ్మణుడు, వ్యక్తీగా క్షత్రియుడు, వ్యక్తిగా వైశ్యుడు, వ్యక్తిగా శూద్రులు, వ్యక్తిగా పంచముడు 

ఒక విభాగం - యూనిట్ - కాదు. వివాహానికి వారసత్వానికి తప్త ఇంక దేనికీ కుటుంబం 

కూడా హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో ఒక విభాగంగా గుర్తింపబడలేదు. ఈ సమాజంలో విభాగం 

- యూనిట్ వర్షమే లేక వర్లమే. వర్గానికి హిందూ సాంకేతికపదం వర్ణం. హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థలో వ్యక్తిగత ప్రతిభకు గాని వ్యక్తిగత న్యాయానికి గాని స్థానం లేదు, అవకాశం లేదు. 

ఒక వ్యక్తికీ ఒక గౌరవం ఉందంటే అది అతనివల్ల రాలేదు, అతని వర్ణం వల్లనే. ఆ గౌరవాన్ని 

అతడు అనుభవిస్తున్నాడంటే అతడు ఆ వర్ణానికి చెందడం వల్లనే. ఇందుకు భిన్నంగా ఒకడు 

కష్టాల్లో వున్నాడంటే కారణం అతని ప్రవర్తనకు తగిన శాస్తి జరగడం వల్ల కాదు. అశక్తత అనేది 

అతని కులం మీద రుద్దబడిన అశక్తత. అతడు అందులో ఉన్నాడంటే, అతను ఆ కులానికీ 

చెందినవాడు కాబట్టి. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్ల సౌభ్రాతృత్వాన్ని గుర్తిస్తుందా? హిందువుల శ్రైెస్తవులలాగే, 
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మహమ్మదీయులలాగే తాము దేవుని చేత సృష్టింపబడ్డామని నమ్ముతారు. అయితే కైస్తవులు, 

మహమ్మదీయులు దీనిని సమగ్రమైన సత్యంగా ఒన్దకుంటుండగా బాండు దీనిని సర్యంళ 

ఒక భాగంగా మాత్రమే నమ్ముతారు. మానవులు దేవునిచేత సృృష్టింపబడ్డార ది ఒక భా 0. 

దేవుడు తన దివ్య శరీరంలోని విభిన్న భాగాల నుంచి విభిన్న రకాల మనుషులను నృజ్బంచా 

డన్నది రెండో భాగం. హిందువులు ఒకటో భాగం కన్నా రెండో భాగం అతి ముఖ్యమవ్రాందిగా, 

అతి ప్రాథమికమైందిగా భావిసారు. 

భగవంతుని శరీరంలో ఐభిన్ష భాగాల నుంచి మనుషులు నృష్టింపబడ్డారనే సిద్దాంతం 

౯ 9 

మీద హిందూ సామాజిక వ్యవస్త ఆధారపడింది కాబట్ట, అందులో పాల్, పిలిగ్రిం భాద 

ర్స్స్ల ఆభిపాయాలకు సొనం లేదు. బ్రాహ్మణుడు ముఖం నుంచి, క్షత్రియుడు భుజం 

్ 7 కతియుడు చేతుల 
నుంచి పుటారు గాబట్టి బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియునికి సోదరుడు కాదు. క్షత 

(వ 

లోంచి, వైశ్యుడు తొడలలోంచి వుట్టారు గనక క్షత్రియుడు వైశ్యునికీ సోదరుడు కాడు. ఎవడూ 

ఎవడికీ సోదరుడు కాదు కాబట్టి ఎవడూ ఇంకొకడిని భరించడు. 

భగవంతువి శరీరంలోని విభిన్న భాగాలలోంచి విభిన్న వర్గాలు పుట్లాయనే సిద్ధాంతం 

ఆయా వర్ణాల వాళ్ళు విడిగా ప్రత్యేకంగా ఉండాలనే విశ్వాసాన్ని కలిగించింది. ఈ విశ్వాసమే 

హిందువులో తాను సాటి హిందువుల మంచి భిన్నంగా వడిగా ప్రత్యేకంగా ఉండాలనే స్పృహను 

కలిగించింది. విభిన్న వర్గాల వాళ్ళు జరుపుకొనే ఉపనయనోత్సవానికి సంబంధించి మనువు 

చెప్పిన నియమాలను పోల్చి చూడండి. 

2-36: బ్రాహ్మణునికి ఏడోయేట, క్షత్రియునికి పదోయేట, వైశ్యునికీ పదకొండో యేట 

ఉపనయవం చెయ్యాలి. 

2-41: బ్రాహ్మణ బ్రహ్మచారులు జింక తోలును, క్షత్రియ బ్రహ్మచారులు రురువ్చ్భూగ 

చర్మాన్ని, వైశ్య బ్రహ్మచారులు గొర్రె తోలును ఉత్తరీయాలుగా ధరించాలి. అలాగే వాళ్ళు క్రమంగా 

వారబట్టలమ, పట్లుబట్ట్లలను, ఉన్ని బట్టలను కట్లుకోవాలి. 
రు లు దు ఓ రు 

2-42: బ్రాహ్మణ బ్రహ్మచారి ముంజ కసువుతో పేనిన, నున్నగా ఉన్న మూడు 

'పేవికలు గల మొలతాడును, క్షత్రయ బ్రహ్మచారి ముర్వ గడ్డితో పేనిన మొలతాడును, వెశ్య 

బ్రహ్మచారి జనపవారతో పేనిన మొలతాడును కటుకోవాలి. 
లు 

2-43: ముంజ కసువు మొదలైనవి దొరకనప్తడు కుశ రెల్లు, తుంగలతో పేనిన 
మూడుముళ్ళ మొలతాడును పై క్రమంలోనే ధరించాలి. లె 
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2-44: బ్రాహ్మణులు ' ప్రత్తి నూలుతో పేనిన యజ్నాపవీతాన్ని ధరించాలి, క్షత్రియులు 

జనపనారతోను, వైశ్యులు ఊలుతోను పేనిన యజ్లోపవీతాలను ధరించాలి. యజ్లోపవీతాన్ని 
7 

మూడు పేటలతో కుడివెవుగా చుటాలి. 
రా 6 

2-45: బ్రాహ్మణుడు మారేడు వేప మోదుగు కొయ్యను దండంగా ధరించాలి. క్షత్రి 
యుడు మర్రి వేప చండ్ర కొయ్యను, వైశ్యుడు జువ్వి లేక మేడి కొయ్యను దండంగా ధరించాలి. 

2-46: వీళ్ళు వరుసగా తమ దండాలను తల వెంట్రుకల దాకా, నొసటి దాకా ముక్కు 

వరకు ఉండేట్లు ధరించాలి. 

2-48: ఆ దండాన్ని ధరించి సూర్యుని ఆరాధించి అగ్నికి ప్రదక్షిణం చేసి భిక్షాటన 

చెయ్యాలి. 

2-49: ఉపనీతుడైన బ్రాహ్మణుడు “భవతి భిక్షాందేహి? అని “భవతి శబ్దాన్ని ముందు 

పలికి భిక్షాటన చెయ్యాలి. క్షత్రియుడు “భిక్షాం భవతి దేహి? అని “భవతి శబ్దాన్ని మధ్యలో 

పలికి, వైశ్యుడు “భిక్షాం దేహి భవతి అని “భవతి శబ్దాన్ని చివరలో పలికి భిక్షాటన చెయ్యాలి. 

ఇవి చదివిన తర్వాత ఈ భేదాలకు కారణమేమిటి అని ఎవరైనా అడగవచ్చు. ఈ 

నియమాలు విద్యార్థులకు లేక బ్రహ్మచారులనబడుతూ దౌధ్యయనంలోకి ప్రవేశించే వాళ్ళకు 

వర్తిస్తాయి. ఇక్కడ ఈ భేదాలెందుకు? బ్రాహ్మణ బాలుని ఉపనయనం వయస్సు క్షత్రియ 

వైశ్య బాలుర ఉపనయనం వయస్సుకన్నా భిన్నంగా ఎందుకుండాలి? వాళ్ళు ధరించే బట్టల్లో 

ఎందుకు తేడాలుండాలి? యజ్ళోపవీతాలు నేసే పదార్థంలో సైతం ఎందుకు భేదముండాలి? 

వాళ్ళు ధరించే దండాల కొయ్యలు వివిధ రకాల చెట్టకు చెందినవిగా ఎందుకుండాలి? అవి 

రకరకాల పొడవుల్లో ఎందుకుండాలి? భిక్షం అడిగే క్రమంలో “భవతో శబ్దం ఒక్కొక్కరు 

ఒక్కొక్కచోట పెట్ట ఎందుకు పలకాలి? ఈ భేదాలు అవసరం లేనివి, అనుకూలమైనఐ 

కూడా కాదు. సమాధానం ఒక్కటే: తాను తనసాటి వాళ్ళు నుండి భిన్నంగా ఉండాలనే హిందూ 

స్త హే. ఈ స్త ఎహ తాము దేవుని శరీరంలోని విభిన్న భాగాల నుంచి సృష్టింపబడ్డామనే ప్రజల 

విశ్వాసం ఫలితమే. 

ఏదైనా భేదం కనిపిస్తే దానిని తొలగించుకోకుండా పెంచుకోవడం, దానిని గుర్తించడం, 

పెద్దది చేసుకోవడం కూడా ఈ విశ్వాసం ఫలితంగా కలిగిన స్ప ఎహే. ఒక కులం ఉంటే దానిని 

ఒక ప్రత్యేకమైన తలపాగా ద్యారా ఒక ప్రత్యేకమైన "పేరుతో సూచించాలి.ఒక తెగ ఉంటే, 

దానికి దాని _శిరోవస్తాముండాలి. భారతదేశంలో 92 తెగలున్నాయి. ప్రతిదీ తనదైన గుర్తు 

కలిగుంది. 92 తెగలలో ఒక్కోదానికి - ఇంకో దానికన్నా భిన్నమైన గుర్తును కని పెట్టడం 
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పెద్ద వ్యవహారం. ఇది అసాధ్యం గనక ఎంత నేరు గలవాడినైనా ఈ వని నుండి విరమింపజేసి 

ఉంటుంది. అయినప్పటికీ హిందువులు ఈ భేదోలను ఎలా ఏర్గరచుకున్నారో ఎంతగా వాటిని 

పాటించారో *£ హిందూ దేవతావళి” అనే మూర్ గ్రంధంలోని చిత్రాలను చూస్తే తెలుస్తుంది. 

ఈ ఏకాంత స్పృహకు, వేర్తాటు సృృహకు విస్తారమైన రూపకల్లనే వర్ష - కుల - 

వ్యవస్థ. ఒకే కులం ఎప్పడూ ఉండజాలదని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. కులం ఎప్పడూ “సహువచనంలో 

ఉంటుంది. కులాలు ంటాయి. ఒక కులర అనేది ఉండదు. కులాలు ఒకటికన్నా ఎక్కువ 

ఉండాలని సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినా అవి ఎన్ని ఉండాలి? మొదట అవి నాలుగే. ఈరోజు 

ఎన్ని ఉన్నాయి? 2000 కన్నా తక్కువ ఉండవని అంచనా. బహుశా 3000 ఉంటాయి. దాంట్లో 

ఆందోళన కలిగించే అంశం ఇదొక్కటే కాదు. ఇంకా వేరే ఉన్నాయి. కులాలు ఉప కులాలుగా 

విభజింపబడ్డాయి. అవి లెక్కలేనన్ని. (బ్రాహ్మణుల జనాఖా సుమారు ఒక కోటిన్నర. అయితే 

బ్రాహ్మణుల్లో 1886 ఉప కులాలున్నాయి. ఒక్క పంజాబులోనే సారస్వత బాహ్మణులు 469 

ఉప కులాలుగా విడిపోయారు. పంజాబ్ కాయస్ట్థులు 890 ఉప కులాలుగా విడిపోయారు. 

సామాజిక జీవితం ఇలా అసంఖ్యాకమైన చిన్న చిన్న చీలికలయ్యే క్రమం ఇంకా చూపవచ్చు. లః 

చీలిక విధానం సామాజిక జీవితాన్ని అసాధ్యం చేసింది. ఈ విభజన క్రమం ఒక చిన్న విభాగం 

నిది నిషేధాలు పాటిస్తూ వివాహ సంబంధాలు చేసుకో వడాన్ని అసాధ్యం చేసింది. బనియాల్లో 

100 కుటుంబాలకు మించని ఉప కులాలున్నాయి. వాటి మధ్య చాలా ఆంతర సంబంధముంది. 

కాని జ్ఞాతి నియమాలను అతిక్రమించకుండా వాళ్ళు పరస్తరం పెళ్ళి జరువుకోవడం కష్టం. 

కులాలను ఉప కులాలుగా విభజించడానికి చిన్న సాకు చాలు అన్నది గుర్తుంచుకోవాలి. 
స్థలం మారడం, వృత్తి మారడం, సాంఘికాచారాలు మారడం, అపవిత్రత వల్ల మారడం, సంపద 

పెరగడం వల్ల మారడం, గొడవ వల్ల వచ్చిన మూర్తులు, మతం మారడం వల్ల వచ్చిన మార్పులు 

- ఇవి కులాల్ని ఉప కులాలుగా విభాగించాయి. హిందువుల్లోని ఈ ధోరణిని వివరించడానికి 

బంట్ అనేక సందర్భాలు ఉదహరించాడు. అన్నిటినీ ఇక్కడ పేర్కొనడం సాధ్యంకాదు. చిన్న 

గొడవలు ఒక కులాన్ని ఉప కులాలుగా ఎలా చీల్పాయో చూపించే అంశాన్ని ఉదహరిన్తాను. 

బంట్ ఇచ్చిన ఉదాహరణ! “లక్షోలో “ఖటికి అనే ఒక ఉపకులం ఉంది. అందులో మూడు 

గ్రూవులు ఉన్నాయి. అవి మానిక్వూర్, జైస్వాల, దల్మన్లు. వాళ్ళు అంతర్ వివాహాలు చేసు 

కున్నారు, సహ భోజనాలు చేశారు. వాళ్ళ నాయకులైన చౌధరిల అధ్యక్షతలో పంచాయతీలు 
చేసుకున్నారు. ఇరవైయ్యేళ్ళ క్రితం ఒక్కో గ్రూప్కి ఒక్కో చౌధరి ఉండేవాడు. ఇప్పడు జైస్వాలకు 
ముగ్గురు, మానిక్వూర్కు ఇద్దరు ఉన్నారు. గొడవ ఇలా వచ్చింది. మొదట ఒకామె వీధిలో 

పండ్లు అమ్ముతుండేది. ఆమె సోదరులు ఆ పని మానుకోమని చెసారు, అది వాళ్ళు కుల 

గౌరవానికి అవమానం తెస్తుందన్న ఉద్దేశంతో. అంగట్లో మాత్రమే అమ్ముకోమన్నారు. ఆమె, 

ఆమె భర్త ససేమిరా అన్నారు. చివరికి వాళ్ళ (గ్రూపు వాళ్ళు ఏకపక్షంగా ఆమె భర్తను కులం 
నుంచి బహిష్కరించారు. దాల్ము (గూవు వాళ్తు, దానిని వ్యతిరేకిస్తూ ఆ భర్తను కులంలో 

కలువుకున్నారు. కుల బహిచారానికి విరుగుడుగా ఎనభై రూపాయిలు కట్టెంచుకున్నారు. 
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తర్వాత ఒకాయన్ని ఆయన గ్రూపు వాళ్లే కుల బహిష్కారం చేశారు. కేసు విచారణలో ఉండగా, 

జైస్వాల చౌధురి పొరపాలబున అతనిని “భోజనానికి పిలిచారు. అప పడు, మూడు గ్రూవుల వాళ్ళు 

మాట్లాడుకొని చౌధురికి 30 రూపాయిలు అపరాధం వేశారు. చవరికి అపరాధాలు వోగ్రనాయి. 

ఒక 'కథి నిర్వహించాలని తీర్మానించారు. దాల్ము చౌధురి తనవంతు డబ్బు ఇస్తానన్నాడు. 

కాని మణివూర్ చౌధురి (ఉమ్మడిగా నిధి పెట్టుకొన్న వ్యక్తి) ఇందుకు నిరాకరించాడు. ఆ 

కథా కార్యక్రమానికి దాల్ము గ్రూవు వాళ్ళు వస్తారని ఆయన అలా చేశారు. ఈ దశలో ఈ 

అంశం కోర్టుకెక్కింది. ఈలోపల మూడు (గూవులు తవులో తాము వివాహాలు చేసుకోవడం 

మానేశాయి. ఒక ఉప కులం మూడు విభాగాలైంది. ఒకదానికొకటి ప్రత్యర్థులైనాయి. 

ఒక కులంలో, కొంతమంది కలిపి ఏదైనా ఒక కొత్త వూజా విధానాన్ని ఇతరులు 

ఆమోదించని దానిని, అనుసరించారంటే వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉప కులంగా నిడిపోతున్న్మారని 

అనుకుంటాం. అలాంటి ఉప కులాలు అరుదు. ఇది అతడు ఎవరితో కూర్చొని ఏమి 

తింటాడు, ఎవరిని పెళ్ళాడతాడు అనే దానిమీద చూపించే సహనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 

తెలి కులంలో మహావీరులు, పాంచి ప్రియులు అనే ఉప కులాలను, బై, భంగి, కదేరలలో 

కొరి నామక్రలిలను మనం చూడవచ్చు. 

ఈ కులాలు ఒకదాని పట్ల ఇంకొకటి ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి? వాళ్ళను నడిపించే సూత్రం 

“దూరంగా ఉండు, వాళ్ళను పెళ్ళి చేసుకో వద్దు), “వాళ్ళతో కలిసి తినొద్దు, *తాకవద్లు బంట్ 
ణు టు న్ 

దానిని చక్కగా ఎవరించాడు. 

“ఒక హిందువు తనొక్కడే గాని తన కులం వాళ్ళతో కలిసిగాని అన్నం తినడానికి 

కూర్చుంటాడు. స్త్రీలు మగవాళ్ళతో కలిసి తినకూడదు. వాళ్ల యజమానులు తిండి పూర్తి 

చేసేదాకా వాళ్ళు ఆగుతారు. భోజనంగాని అందులో భాగంగాని కచ్చాగా ఉంటే (సామాన్యంగా 

అలాగే ఉంటుంది, భోజనంలో ఎక్కువగా చపాతీ ఉంటుంది) ఆమం(త్రణరక్షా విధులు నిర్వ 

హించి అతను భోజనం చెయ్యాలి. వంట చేసుకునేచోట - చుల్లాలో నలుచదరంగా గుర్తు 
వేయబడ్డ “వాకాలో అతడు కూర్చోవాలి.ఎవరైనా కొత్తవారి నీడ ఆ చౌకం మీద పడితే 

అందులో వండిన భోజనవుంతా కలుషితమైనట్ల. దాన్ని విధిగా పారెయ్యాలి. ప్రయాణపు 

విడిదిలో హిందూ సేవకులు ప్రతి ఒక్కరు విడివిడిగా ఇతరులతో కలవకుండా తన చౌకాలోనే 

తానేర్దరచుకున్ల పొయ్యి మీదే వండుకుంటూ విడిగా తింటూ ఉండడాన్ని చూడవచ్చు..... 

“మొత్తంమీద నీళ్ళను తీసుకోడానికి కూడా, పక్కా భోజనం తీసుకోడానికి సంబంధిం 

చిన నియమాలే వర్తిస్తాయి. అయితే మరికొండ సడలింపునకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. 

సమస్య అంతా నీళ్ళు పట్టుకునే పాత్రకు సంబందించిందే. ఒక అగ్రవర్ణన్థుడు తనకోసం తన 

లోటాలో ఒక నిమ ము వరసుడు నీళ్ళు తీసుకొనిరావడాన్ని అంగీకరిస్తాడు గాని ఆ నిమ్మవర్లం 
ఆ వి / వో 

వావి లోటాలోనీళ్ళు తాగడానికి మాత్రం అంగీకరించడు; లేదా అగ్రవర్ల్గంవారు అస్త్పృశ్యులకు 
ta అం 
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తప్త ఎవరికైనా తన లోటాతో నీళ్ళ్చుపోస్తాడు. అయితే రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు నీళ్ళు 

అందించడానికి. నియమించబడ్డ వాళ్ళందరూ బర్హాయి, బరి, 'బర్హుంజ, హల్యాయి, కహార్, 
యె 

నాయూ కులాల వాళ్ళే; ఇంకా పై కులాల నుంచి కూడా ఉన్నారు. 

ఇంకా పొగ తాగడానికి సంబంధించిన నియమాలు కఠినంగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా 

ఒకడు ఇంకొకరితో కలిసి హుక్కా పీల్చడం అలవాటు, అయితే తన కులం వాడితోనే కలిసి 

పీల్ఫాలి. కారణం సామాన్యమే. ఇతరులతో కలిసి పొగ పీల్చడమంటే, తన హుక్కాను 

ఇతరులకీవ్వడమనే. ఈ నియమం చాలా కఠినమ్రైంది. జాట్లు, అహిర్లు, గుజార్లు కలిసి 

కూర్చొని పొగతాగడం వల్ల వాళ్ళందరూ దగ్గర సంబంధం కలవారే అనే అభిప్రాయానికి 

అవకాశం వచ్చింది. కొన్ని కులాలు, ఉదాహరణకు కాయస్సులు, మరో విధంగా హుక్కా 

పీలుస్తారు. గొట్టాన్ని నోట్లో పెట్టుకోకుండానే హుక్కా గొట్టం చుట్టూ చేతులు మూసి పట్టుకుని 

మామూలుగా పొగ తాగుతునట్టే తాగుతారు. ఈ రెంటికి మధ్య తేడా పాటిస్తారు. పాశ్రల్చి 

గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎలాంటి పాత్రలు తయారు చెయ్యాలి అన్న విషయాన్ని గురించి, 

నియమాలు ఉన్నాయి. అవి ఎక్కువ మత సంబంధమైనవి. సామాజికాలు కావు. హిందువులు 

ఇత్తడి, కంచు పాత్రలు వాడాలి. కంచు పాత్రలకు ఎక్కువగా చిన్నచిన్న మాట్లు వేసి ఉంటారు. 

(ఒకవేళ అవి వాడడానికి వీల్లేకుండా మైల అయితే వాటిని కరిగించి మార్తు చేసుకోవడమే 
మార్గాంతరం, ఈ శుద్దతకు సంబంధించిన భావనే ప్రతి వాడూ తనకంటూ కొన్ని పాత్రలను 

ప్రత్యేకంగా పెట్టుకునే సితిని కల్పించింది. కనీస పక్షంగా త్రాగడానికి ఒక లోటా, వండుకోడానికి 
(కని 

ఒక బట్టా, తినడానికి ఒక కంచం ఉండాలి. ఇంకాస్త పై వాళ్ళయితే ఒక చెంచా ఒక 

చెంబు పెట్టుకుంటారు. ఏవైనా విశేష ష సందర్భాల్లో -అయితే కులస్థులు తాము సెకరించుకున్న 

అన్నిరకాల పెద్ద పాత్రల్షి ఆ గృహస్టుకిస్తారు. ఈ పాక్రల్షి ఆపరాధ దండాల మీద వచ్చే 
డబ్బుతోనో, అందరికీ చెందిన ఆస్తి మీద వచ్చే ఆదాయంతోనో సంపాదిస్తారు.”3 

ఇలాంటి సెంటిమెంట్ల మీద ఆధారపడిన సామాజిక వ్యవస్థలో ఏమి సౌభ్రాతృత్వం 

ఉంటుంది? సాభ్రాక్ళత్వ స్ఫూర్తితో పని చెయ్యడం కాక, కులాల మధ్య సంబంధాలు సోదర 

హత్యా రూపంలో ఉన్నాయి. "న్ సృహ వర్ల సంఘరణ, వర్గ పోరాటం కార్డ్ మార్క్స్ రచనల 

ద్వారా వెల్లడైన సిద్దాంతాలనుకుంటాం, కానీ అది పూర్తిగా “సారపాటు. వర చైతన్యాన్టీ, వర్గ 

పోరాటాన్టీ చవిచూసిన నేల భారతదేశం. నిజానికి భారతదేశం, బ్రాహ్మణులకు క్షర్రియులకుడే 

మధ్య వర్గ పోరాటం జరిగిన నేల! ఈ పోరాటం కొన్ని తరాల కాలం కొనసాగింది. చాలా 

ఘోరంగా జరిగింది. అది తీవ్రమై పరసరం సమూలంగా నాశనం చేసుకునేదాకా పోయింది. 
యా గ్! 

సోదర హత్వా స్ఫూర్తి నాభ్రాత్సత్వ స్తూర్తికి "ర్థనమిచ్చిందని భావించలేం. అదే వేరాటు 

సృహ హిందూ సామాజిక్ వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్నది. క్రింది విషయాన్ని చూడండి. 

ప్రతి కులమూ ఒక ప్రత్యేక మూలాన్ని పేర్కొంటుంది. కొందరు ఒక బుషినో లేక ఒక 
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నాయకునో తమ మూల పురుషుడుగా పేర్కొంటారు. అయితే ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో బుషి 

ఒక్కో నాయకుడు ఉంటారు. ఇతరులు తమ మూల పురుషులుగా పేర్కొన్న బుషులతో 

నాయకులతో వీళ్ళకు సంబంధముండదు. క్రి కులమూ మరో కులంకన్నా ఉన్నతమైన స్థానాన్ని 

స్టాపించుకోవడంలో నిమగ్శమై ఉంటుంది. సహపంక్తి వివాహ బంధ నియమాలు దానిని బాగా 

వివరిస్తాయి. బ్దంట్ ఇలా చెప్తాడు.5 
తు 

“వంట చేయడంలో, భోజనం పెట్టేవాడి కులంకన్నా వంట చేసే వాడి కులం ఏదన్నదే 

ప్రమాణం కావడం గమనించదగ్గ విషయం. అగ్ర కుల హిందువు ఏ కులానికి చెందిన వ్యక్తి 

ఇంటిలోనైనా సర్కే అతడెంత తక్కువ కులం వాడైనాసర్కే భోజనం చేస్తాడు - అయితే ఆ 

వంట చేసినవాడు తగిన కులం వాడు కావాలి. హిందువు నీళ్ళతో వండిన కచ్చా తిండికి, 

నెయ్యితో చేసిన పక్కా తిండికి మధ్య భేదం చూస్తాడు. ఈ భేద దృష్టి నెయ్యి అపవిత్రత 

నుండి కాపాడుతుందనే సూత్రం మీద ఏర్పడుతుంది. అన్ని ఆహార పదార్ధాల లక్ష్యమూ ఆ 

రక్షణే కాబట్టి ఈ కల్పన ఒక హిందువు కచ్చా తిండి పట్ట కన్నా పక్కా తిండి పట్ల తక్కువ 

జాగ్రత్తగా ఉండగలడు. నియమాలను సడలించుకోగలడు. సమాన కులాలతో, అధిక కులాలతో 

వివాహ బంధ నియమం (హైపర్గమీ) గురించి చెబుతూ బంట్ ఇలా అంటాడు.6 

“హెపర్గమీ అనే ఆచారం చాలా కులాల వివాహాల నియమాల్లో ముఖ్యమైన మార్పులు 

తీసుకొస్తుంది. అది అమల్లో ఉ ఉన్నప్పడు తెగకు వెలుపల వివాహాలు చేసుకునే గ్రూపులు పాటి 

సాంఘిక హోదాకు అనుగుణంగా విశ్లేషింపబడ్డాయి. ఒకసారి ఉన్నత స్థాయి గల గ్రూవు 

ఒక తెగ అమ్మాయిని స్వీకరిస్తే ఆ తెగవారు తర్వాత తక్కువ స్థాయిగల గూవుల వాళ్ళకు 

అమ్మాయిని ఇవ్వరు. ఈ నియమం రాజపుత్రులలో బలంగా ఉంది. అనేక ఇతర కులాలు 

కూడా దాన్ని పాటిస్తాయి. హిందువులందరిలోనూ హైపర్ గమీ కనిపిస్తుంది.” 

సమానులతో, అదికులతో మాత్రమే సహపంక్తి భోజనం చేయాలని, ఐవాహ బంధం 

ఏరరచుకోవాలన్న నియమాల వెనుక ఉదేశం ఏమిటి? ఎక్కువ తక్కువ అనే న హ తప్ప మరేమీ 
క్ ణు ణు హు! 

కాదు. ఈ స్పృహతో అన్ని కులాలూ పీడింపబడ్డాయి. దీని నుంచి తప్పించుకున్న కులం లేదు. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ఒక నిచ్చెనలాంటిది. ఒక కులం మీద వురో కులం ఉంటూ 

కులద్వేషంలో ఆరోహణ, తీరస్కారంలో అవరోహణ (ప్రతిబింబిస్తుంటుంది. 

ఈ స్ఫూర్తి ఒక కులం వాళ్ళు మరో కులం వాళ్ళను ఎగతాళి చేయడం కోసం కల్పించిన 

సామెతలలో కనబడుతుంది. నిమ్మ కుల రచయితలు అగ్ర కులాలకు బూతు మూలాన్ని 
పేర్కొంటూ రచనలు చెయ్యడానికి దారి తీయించింది. ఇందుకు సహ్యాద్రై ఖండం మంచి ఉదా 

హరణ. హిందూ మత సాహిత్యంలో ఇది ఒకానొక పురాణం. ఇది సంప్రదాయ పురాణాలకన్నా 

భిన్నమైన శైలిలో రాయబడింది. ఇది విభిన్న కులాల మూలాన్ని గురించి చర్చిస్తుంది. ఇది 

బ్రాహ్మణులకు రోతగా ఉండే మూలాన్ని చెబుతుంది. ఇతర కులాలకు ఉన్నతమైన మూలాలను 
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పేర్కొంటుంది. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ సమానత్వాన్ని గుర్తిస్తుందా? లేదనే సమాధానం. హిందూ 

సామాజిక వ్యవస్థకు మానవులందరూ సమానంగా వుట్టారనే సిద్దాంతం నచ్చదు. ఆధ్యాత్మిక 

దృష్టితో ఈ సిద్దాంతం తప్పడు సిద్దాంతమంటుంది. హిందూ సామాశైక వ్యవస్థ ప్రకా రం మానవు 

లందరూ ప్రజాపతిసంతాన్మే అయినప్పటికీ అందరూ సమానులు మాత్రం కారు. (బాహ్మాణులు 

ముఖం నుండి పుట్టారు. క్షత్రియులు భుజం నుండి పుట్టారు. వైశ్యులు త తొడల నుండి 

పుట్టారు. శూద్రులు పాదాల నుండి పుట్టారు. వాళ్ళు వుట్టిన అవయవాలకు సమాన విలువ 

లేదు కాబట్టి, వాటిలోంచి వ పుట్టినవాళ్ళు సమానం కాదు. జీవశాస్త్ర దృష్ట్యా హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థ ఈ సిద్దాంతాన్ని వాస్తవ దృక్టధంతో నిర్మించబడిందా అని పరిశీలించడానికి వూనుకోలే 

దనిపిస్తుంది. ఇదె వాస్తవం కా కాకపోతే; అంటే మనుషులు ప్రవర్తనలో సమానం కారు - అంటే 

మేలు. మరో రకంగా ఇది వాస్తవమైతే అంటే మనుషులందరూ సమానమే అంటే ఆ సిద్దాంతం 

ఘోరమైంది. హిందూ సామాజి క వ్యవస్థ ఆ సిద్దాంతాన్ని వాస్తవంగా చూడడంలో నిర్లక్ష్యంగా 

ఉంది. దానిని నైతికసూత్రంగా చూడడంతో కూడా నిర్హక క్ష్యంగానే ఉంది. వ్యక్తులు శక్తిలో, ప్రవర్త 

నలో ఎంత విభిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ మనుషులు అనబడతారు, గౌరవానికి తగినవారు, సామాజిక 

క్షేమం అందరి శక్తుల్ని సమానంగా వాడుకునే రీతిలో వ్యవస్థను నిర్మించినప్పడే సాధ్యమౌతుంది 

అన్న అంశాన్ని గుర్తించడానికి తిరస్కరిస్తుంది. పరిస్థితుల సమానత్వాన్ని, సంస్తల సమానత్వాన్ని 
ర 

జీవన విధాన సమానత్వాన్ని అది అనుమతించదు. "సమానత్వ భావనకే ఆది వ్యతిరేకం. 

Il 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ సమానత్వ సౌభ్రాత్చృత్వాల మీద ఆధారపడలేదు గనక, 

దానికి ఆధారభూతమైన సూర్రాలేవి? ఈ ప్రళ్చుకు ఒకేఒక్క సమాధానముంది. వాటిని కొందరు 

మాత్రమె అర్థం చేసుకోవచ్చు గాక; హిందూ సమాజంపై వాటి ప్రభావం, వాటి స్వభావం 

నిస్పరిదేహమైనని. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ మూడు సూత్రాల మిద నిలుస్తుంది. వాటిలో 

మొదటిది ముఖ్యమైనది అంతరాలతో కూడిన అనమానత. 

అంతరాలతో కూడిన అసమానత అన్నది ప్రాథమిక సూత్రం - ఇది నిర్వివాదం. నాలుగు 

వరాలూ సమాన స్థాయిలో ఉండవు. విభిన్న స్థాయిల్లో ఉంటాయి. విభిన్న స్థాయిల్లో ఉండటమే 
కాదు, అవి అసమాన స్థాయిల్లో కూడా ఉ న్నాయి. మనువు ప్రణాళిక కలో బ్రాహ్మణుడు మొదటి 
వరసలో ఉంటాడు. అతని కింద క్షత్రియుడు, క్షత్రియుని కింద వైశ్యుడు, వైశ్యుని కింద 

శూద్రుడు, శూద్రుని కింద అతి శూద్రుడు లేక అన స్థృశ్యుడు నిలుస్తారు. వర్గాలలో ఈ అగ్రగామి 

క్రమం కేవలం పరంపరాగతం కాదు. ఇది ఆధ్యాత్మికం, నైతికం, చట్ట సమ్మతం. అంతరాలతో 

కూడిన అసమానతా సూత్రానికి వర్తించని జీవిత పార్శ్వం లేదు. 
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దీనికి సంబందించి మనుస్మృతిలో కుప్పలుతెప్పలుగా వివరణలున్నాయి. నేమ నాలు 

గింటిని తీసుకొని దీనిని రుజువు చేస్తాను. అవి బావిసస్మృతి, వివాహస్మృతి, శిక్షాస్మృతి 

సంస్కారాల స్తత, సన్యాసి స్మి. హందూస్కృతి బానిసత్వాన్ని చట్ట సమ్మతమైన అంశంగా 

గుర్తించింది. మనుస్మృతి ఏడు రకాల బానిసల్ని గుర్తించింది. సంఖ్యకు సంబంధించిన భేదాలు, 

వాళ్ళు ఏ వర్ణంలోకి వస్తారు అన్నది ప్రధానం కాదు. ముఖ్యమైంది ఎవరు ఎవరిని బానిసగా 

చేసారో తెలుసుకోవడం. దానిని గురించి నారదస్మ్యృతి, యజవల్య్య స్మర వివరినాయి. స ల 

“త్ర 

ఆ cs 4 అ వ కని + 

నారదస్మృతి 5.39. రురల్ వ్యవస్థకు భిన్నంగా బానిపత్వం ఉండదు, ఒక వ్యక్తీ 

తన కుల ధర్మాన్ని అతిక్రమిస్తే తప్ప, బానిసత్వం (ఆ దృష్టితో) భార్యాస్థితికి సమానం.” 

యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి 6.183(2): బానిసత్వం వర్ణాల అవరోహణ క్రమంలో ఉంటుంది. 

ఆరోహణ క్రమంలో కాదు. 

బానిసత్వాన్ని గుర్తించడమే ఘోరం. అయితే ఆ బానిసత్వ నియమాన్నైవా దానంతట 

అది రూపాన్ని తీసుకునేట్టు వదిలిపెట్టి ఉంటే, దానివల్ల ఒక ప్రయోజనం ఒనగూడి ఉండేది. 

అది బలమైన శక్తిగా ఉండేది. కులం పునాది నాశనమయ్యుండేది. దీని ద్వారా, బ్రాహ్మణుడు 

ఇ +కుంనికి గా స వ్ 
స్పృశ్యుని5 బానిన అయ్యేవాడు, అస్పృశ్యుడు బ్రాహ్మణునికి యజమాని అయ్యవాడు. సార్వత్రిక 

బానిసత్వం ఒక సమానత్వ సూత్రంగా ఉండేది. దానిని రద్దు చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. 

అందుకే మనువు అతని వారసులు బానిసత్వాన్ని సక్రమమైందిగా గుర్తిస్తూనే, వర్త వ్యవస్థలో 

అది విలోమ పద్దతిలో వుండరాదని శాసించారు. అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడా మరో బ్రాహ్మణుడికి 

తా శాం న్ a & రు 

బానిస కావచ్చు. కాని అతడు మరో వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని అంటే క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, 

అతి శూద్రులకు - బానిస కాకూడదని అర్దం. బ్రాహ్మణుడు మాత్రం నాలుగు వర్తాలలో 

నా సుకో డు ఇ కతియ న 
ఎవరినైనా బానిసగా చేసుకోవచ్చు. క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుని తప్పు క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అతి 

శూద్రులలో ఎవరివైనా బానిసగా చేసుకోవచ్చు. వైశ్యుడు వైశ్య శూద్ర అతిశూద్రులలో ఎవరివైనా 

బానిసగా చేసుకోవచ్చు, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులను మాత్రం చేసుకోరాదు. ఒక శూద్రుడు మరో 

శూద్రుని, మరో అతిశూద్రుని బానిసగా చేసుకోవచ్చు, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులమ మాత్రం 

చేసుకోరాదు. అతిశూద్రుడు పై నాలుగు వర్గాలను వదిలేసి, తనలాంటి మరో అతి శూద్రువి 

బానిసగా చేసుకోవచ్చు. 

వివాహ స్మృతిలో కూడా ఇలాంటి అంతరంతో కూడిన అసమానతా సూత్రం ఉంది. 

మనువు అంటాడు; 

3-12: ద్విజన్ములు - బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులు - మొదటి పెళ్ళి చేసుకువేటప్పడు 

తమతమ వరంలోని కన్యనే చేసుకోవాలి. మల్ళీ పెళ్ళి చేసుకోవలసి వస్తే ఈ క్రింది. విధంగా 
ta 

69 యల న న్నా నగనంగా నే కోరానని 
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3-13: శూద్రునికి శూద్ర కన్యయే తగింది. వైష్యనికి శూద్ర కన్య, వైశ్య కన్య తగిన 

వాళ్ళు. క్తత్రియునికి ఆ యిద్దరూ, క్షత్రియ కన్య తగిన వారు. బ్రాహ్మణునికి ఆ ముగ్గురూ, 

బ్రాహ్మణ కన్య తగినవాళ్ళు. 

మనువు వర్ణాంతర వివాహానికి వ్యతిరేకే. ఏ వర్ణంవాళ్ళు ఆ వర్హంలోనే పెళ్ళి చేసుకోవాలి 

అన్నది ఆయన మతం. అయితే నిరిష్ట వర్గానికి వెలిగా జరిగే పెళ్ళిని ఆయన గుర్తిస్తారు. దాంట్లో 

కూడా ఆయన వర్ణాల అసమానతకు భంగం కలక్కుండా జాగ్రత్తవడతాడు. "బానిసత్వంలాగే 

ఆంతర వివాహాన్ని అనుముతించినా అది విలోమ క్రమంలో కాదు. బాహ్మణుడు ఇతర వర్గాల 

వారిని పెళ్ళాడదల్బుకుంటే క్రింది వర్గాలలో ప్ వర్గంలోనైనా పెళ్ళాడవచ్చు.. క్షత్రియుడు తన 

క్రింది రెండు వర్ణాలలో స్త్రీలను పెళ్ళాడవచ్చు, కాని తనకన్నా పైన ఉన్న బాహ్మణ స్త్రీని 

మాత్రం పెళ్ళాడరాదు. వైశ్యుడు తన కంది వర్గానికి చెందిన శూద్ర స్త్రీని పెళ్ళాడవచ్చు, తన 

పె వర్గాలకు చెందిన బ్రాహ్మణ క్షత్రియ స్త్రృలను పెళ్ళడకూడదు. 
4. 

మూడోది శిక్షాస్మృతికి సంబంధించి మనువు ఇచ్చిన వివరణ. మొదట సాక్షులకు 

సంబంధించినది. మనువు ప్రకారం సాక్షులు ఇలా ప్రమాణం చెయ్యాలి. 

8-87: న్యాయమూర్తి తాను పరిశుద్దుడై దేవ బ్రాహ్మణుల సమక్షంలో సాక్షులను 
తూరుముఖంగా గాని, ఉతర ముఖంగా గాని నిలబెట్ట ఉదయం వూట విచారించాలి. 

న! అటే 

8-88: బ్రాహ్మణుని “చెప్పా అంటూ మొదలుబెట్టాలి. క్షత్రియుని “సత్యం చెప్ప, అంటూ 

మొదలుబెట్టాలి. వైశ్యుని “అబద్దాలాడితే గోవులు, విత్తనాలు, బంగారు దొంగిలించిన సావం 
చుట్టుకుంటుంది! అని అంటూ, శూద్రుని “అబద్దాలాడితే కులభష్టత్స్వం కలిగించే సకల పాపాలూ 

చుట్టుకుంటా'యని బెదిరిసూ మొదలుబెట్టాలి. 

మనువు నేరాలకు చెప్పిన శిక్షలను చూడండి. పరువు నష్టానికి వేసే శికతో ప్రారంభిద్దాం. 

8-267: బ్రాహ్మణుని అపఖ్యాతి పాల్లేసిన క్షత్రియునికి నూరు రూకల శిక్ష వెయ్యాలి. 

అలాగే బ్రాహ్మణుని అపఖ్యాతి పాల్టేసిన వైశ్యునికి నూట యభై రూకలుగాని రెండు వందల 
రూకలు గాని జరిమానా వేయాలి. శూద్రునికి దేహశుద్ది చెయ్యాలి. 

8-268: క్షత్రియుని అపఖ్యాతిపాల్లేసిన బ్రాహ్మణుని యాఖై రూకలు, వైశ్యునికి ఇరవై 
అయిదు రూకలు, శూద్రునికీ పన్నెండు రూకలు శిక్ష విధించాలి. 

అవమానానికి మనువు చెపిన శిక్షల్మి చూదాం: 
అ A ౧ 
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8-270: శూదుడు ద్విజులను దారుణంగా నిందిస్తే అతని నాలుక తెగకొయ్యాలి. 

8-271: వ్యక్తి పేరు, వర్గం పేరు పెట్టి నీచంగా ఓ దేవదతా! నీచ బాహ్మణా! ఆని 

దూషిస్తే దూషించిన వ్యక్తి నాలుక మీద పది అంగుళాల పొడవుండి ఎర్రగా కాగిన ఇనప కమ్మిని 

"పెటి కాల్యాలి. 
6 

8-272: ఎలాగో కొంత ధర్మం నేర్చుకుని బ్రాహ్మణులకు ధర్మాలను చోదించడం 

మొదలుబెట్టే శూద్రునికి రాజు అతని చెవితో నోటో బాగా కాచిన నూనె పోయించాలి. 
లా 

8-276: బాహ్మణులు, క్షత్రియులు పరసరం తిట్లుకున్నవడు రాజు బ్రాహ్మణునికి 
ఎ రు బో 

తక్కువ రకం శిక్ష క్షత్రియునికి వుధ్య రకం నిక్ష వెయ్యాలి. 

8-277: వెశ్యులు శూద్రులు పరసరం తిట్లుకున్న వడు కూడా రాజు వాళ్ళ వర్రకమాన్బి 
ల ౬ ఎ కూ లు జో . ma 

బట్ట శిక్ష విధించాలి. శూద్రునికే నాలుక కొసె శిక్షకు ఇక్కడ మినహాయింపు. ఇదె నిశ్చిత 

నియమం. 

దాడి నేరానికి మనువు విధిస్తున్న శిక్షలు ఇవి: 

8-279: శూద్రుడు ఏ అవయవంతో ద్విజులను తాకుతాడో ఆ అవయవాన్ని చేదించా 

లని మనువు చెపాడు. 
Fe) 

అహంకారానికి మనువు విధించే శిక్షలు: 

8—281: బ్రాహ్మణునితో సమానంగా ఆసనం మీద కూర్చున్న శూద్రుని నడుముమీద 

కర్రుతో వాతవేసి తరమాలి. లేదా ప్రాణం పోకుండా పిరుదును గాయం చెయ్యాలి. 

8-282: గర్వంతో బ్రాహ్మణుని ముఖం మీద ఉమ్మివేసిన శూద్రుని రెండు పెదాలను 

రాజా కత్తిరించాలి. అతడు బ్రాహ్మణుని మీద మూత్ర విసర్జన చేస్తే అతని పురుషాంగాన్ని, 

తైలియకుండా గాని, గర్వంతో గాని బ్రాహ్మణుని మీదికి అపాన వాయువును వదిలితే అతని 

గుదాన్ని కోసివెయ్యాలి. 

8-283: గర్వంతో బ్రాహ్మణుని జుట్టు పట్టుకున్న శూద్రువి చేతులను నరికివెయ్యాలి. 

కాళ్ళు ప ప “మెడ పటుకున్నా, వాషణం పట్టుకున్నా రెండు 
అలాగే కాళ్ళు పట్టుకున్నా, గడ్డం పట్టుకున్నా; మెడ పట్టుకున్నా, వృషణం పట్టు న్నా 

చేతులను నరికెయ్యాలి. 
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వ్యభిచారానికి నునువు విధించిన శిక్షలు; 
అక 

8-359: బ్రాహ్మణుడు కానివాడు వ్యభిచారానికి వూనుకుంటే అతడు మరణదండనకు 

అర్హుడు. చతుర్వర్లాల వాళ్ళు తమ భార్యలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. 
బౌ లా జాని 

8-366: శూద్రుడు ఉన్నత జాతి స్త్రీని అనుభవిస్తే అతడు చంపదగినవాడు. అతడు 

తన కులం స్త్రీని అనుభవిస్తే ఆమె తండ్రి అనుమతి మీద ఓలిని ఇచ్చి, ఆమెను పెళ్ళి 

చేసుకోవాలి. 

8-374: భర్త చేత రక్షింపబడుతున్న బ్రాహ్మణ స్త్రీని గాని, రక్షింపబడని స్త్రీని గాని 

శూద్రుడు అనుభవిస్తే శిక్ష ఇలా ఉంటుంది. రక్షిత అయిన స్త్రీని అనుభవిస్తే శరీరాన్ని నరికి 

ధనమంతటినీ తీసుకోవాలి. అరక్షితను అనుభవిస్తే అంగచ్చేదం చేసి ధనాన్ని తీసేసుకోవాలి. 

8-375: రక్షిత అయిన బ్రాహ్మణ స్త్రీని వైశ్యుడు అనుభవిస్త అతనిని ఒక సంవత్సరం 

కారాగారంలో పెట్టి అతని ధనాన్ని రీసుకోవాలి. అదే పని క్షత్రియుడు చేస్తే వెయ్యి రూకలు 

అపరాధం వేసీ, గాడద మూత్రంతో తలగొరిగించాలి. 

8-376: రక్షణలో లేని బ్రాహ్మణ స్త్రీని వైశ్యుడు అనుభవిస్తే అయిదు వందల రూకలు, 
కలియ క్ క్షలయులు వెయ్యి రూకలు చెల్లించాలి. 

8-377: భర్త సంరక్షణలో ఉన్ల బ్రాహ్మణి మాత్రమే గాక, ఆమె ఒక మహానుభావుని 

భార్య అయితే ఆమెను అనుభవించిన వైశ్య క్షత్రియులను శూద్రునిలాగే శిక్షించాలి లేదా ఎండు 

గడ్డితో కాల్చి చంపాలి. 

8-382: రక్షణలో ఉన్న క్షత్రియ స్త్రీని వైశ్యుడు అనుభవించినా రక్షణలో ఉన్న వైశ్య 

స్త్రీని క్షత్రియుడు అనుభవించినా రక్షణలో లేని బ్రాహ్మణ స్త్రీని అనుభవించినవుడు వేసే 

శిక్షను ఆ యిద్దరికీ వెయ్యాలి. 

8-383: అయితే రక్షణలో ఉన్న క్షత్రియ వైశ్య స్త్రీలను బ్రాహ్మణుడు అనుభవిస్తే అతనికి 

వెయ్యి రూకల శిక్ష వెయ్యాలి. రక్షణలో ఉన్న శూద్ర స్త్రీని క్షత్రియ వైశ్యులు అనుభనించినప్పడు 

వెయ్యి రూకలు శిక్ష వెయ్యాలి. 

8-384: రక్షణలో లేని క్షత్రియ స్త్రీని అనుభవించిన వైశ్యునికి అయిదు వందల 

రూకలు. రక్షణలో లేని వైశ్య స్త్రీని అనుభవించిన క్షత్రియునికి గాడిద మూత్రం పోసి ముండనం 
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చెయ్యించాలి. లేడా అయిదు వందల రూకలు శిక్ష వెయ్యాలి. 

హోందూ హైందవేతర నేర ష్ విధానాల మధ్య గల ఖేదం ఎంత విచిత్రమైంది! శిక్షా 

విధానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే హిందూ మతంలో ఎంత అసమానత రాజ్యమేలుతున్నదొ! 

శిక్షాస్మృతిలో న్యాయద్భష్టితో చూచినప్పడు రెండంశాలు కనిపిసాయి. 1. నేరాన్ని నిర్వచించే 

భాగం. 2. అందుకు తగిన శిక్షను చెప్పే నాగం - నేరస్తులందరూ సమాన శిక్షకు పోతులపి చెప్పె 

నియమం. మనుస్మృతిలో మనం చూసేదేమిటి? మొదటిది, హితుబద్దం "కాని శిక్ష. నేరానికి 

శిక్షగా కడుపు, నాలుక, ముక్కు వంటి అవయవాల మీద దృష్టి కీంద్రకరింపబడింది. అప్పటికి 

ఆ అవయవానికే ఏదో అలాంటి అభిప్రాయమున్నట్లు. మనువు శిక్షాస్మృతిలో రెండో లక్షణం 

శెక్ష నేరానికి తగినట్లుగా గాక, అమానుషంగా ఉండడం. అయితే ఆ స్మృతిలో కొట్టచ్చినట్టు 

నగ్నంగా కనిపించే లక్షణం ఒకే నేరానికి వేసే నిక్షలో అసమానత్వం. నేరస్థుని శిక్రించడానికే గాక 

మర్యాదను రక్షించడానికి, న్యాయం కోసం న్యాయస్థానానికి వచ్చే వాళ్ళ సత్యాన్ని కాపాడడానికి 

కూడా అసమానత్వం రూపొందించబడింది. మరో రకంగా తన ప్రణాళికకు వునాది అయిన 

సాంఘిక అసమానతను కాపాడడమే ఆయన లక్ష్యం. 

అంతరాలతో కూడిన అసమానత్వ సిద్దాంతం ఆర్ధిక రంగంలోకి కూడా తీసుకొని పోబ 

డింది. “సామర్థ్యానికి తగిన పని, అవసరాలకు తగిన ప్రతిఫలం” అన్నది హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థ సూత్రం కాదు. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ సూత్రం ఇందుకు విరుద్దం - కని 

అవసరానికి తగిన పని; అంతస్తుకు తగిన ప్రతిఫలం” అన్నది. ఉదాహరణకు” ఒక అధికారి 

కరువుపీడిత ప్రజలకు తిండి గింజలు పంచుతున్నాడనుకుందాం. అతడు ఉన్నత కులంలో 

ప్ప పుట్టన వానికి అధమము కులంలో పుట్టిన వానికన్నా ఎక్కువ పడతాడు. అలాగే ఒక అధికారి 

పన్నులు విధిస్తున్నాడనుకుందాం; అతను ఆగ్రవర్హంలో పుట్టినవారికి నిమ్మ వర్గాల వారి కంటె 

తక్కువ పన్ను విధించవలసి వస్తుంది. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ సమాన అవసరం, సమాన 

కృషి సమాన వైవుణ్యం అన్నవి (శ్రమ ఫలితానికి ఆధారం కావాలనీ గుర్తించదు. జీవిత సంక్షేమ 

వినిమయంలో ఉన్నతులుగా పరిగణింపబడే వాళ్ళు, ఉత్తమమైన వాటిని, అధిక సంఖ్యలో 

పొందాలి, అధములనబడే వాళ్ళు తక్కువగా పనికిమాలిన వాటిని స్వీకరించాలి అన్నది హిందూ 

సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క ఉద్దేశం. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ అంతరాలతో కూడిన అసమానతా సూత్రం మీద నిర్మించబ 

డిందనడానికి ఇంక ఎక్కువ ఆధారాలు చూపనక్కర లేదు. ఇది అన్ని సామాజిక రంగాలలోనూ 

వ్యాపించింది. సాంఘిక జీవితంలోని ప్రతి వార్శ (మూ సమానత్వం అనే అపాయం నుంచి 

తప్పంచబడింది. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ఆధారపడిన రెండో సూత్రం ఒక్కో వర్గానికీ/కులానికీ వృత్తిని 

స్థిరీకరించడం, దానిని అలాగే కోనసాగించి వంశపారంపర్య లక్షణాన్ని పెంచడం, చతుర్వర్గాల 
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వారి వృత్తులను గురించి మనువు చెప్పంది ఇది: 

1-87: తేజోవంతుడైన బ్రహ్మ విశ్వ సంరక్షణ కోసం వేర్వేరు వృత్తులను ముఖం, భుజాలు, 

తొడలు, పాదాల నుండి వుట్టిన వాళ్ళకు (వరసగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు) ఏర్పరిచారు. 

1-88: బ్రాహ్మణులు వేదాలను అధ్యయనం చెయ్యడం, బోధించడం; తమ కోసమూ, 

ఇతరుల కోసమూ యజం చెయ్యడం. ఇతరులకు భిక్ష పె బల్టుడం, తాము స్వీకరించడం చెయ్యాలి. 
Cy 

1-89: ప్రజా సంరక్షణం, దానం చెయ్యడం, యాగాలు చెయ్యడం, వేదాధ్యయనం 

1-90: గోసంరక్రణం, యాగ నిర్వహణ, వేదాధ్యయనం, విషయాసక్తికి దూరంగా 

ఉండడం వైశ్యుని వృత్తి. 

1-91: శూద్రునికి దేవుడు ఒకే వృత్తి నియమించాడు. అది పై మూడు వర్ణాల వారికీ 

సేవ చెయ్యడం. 

ఈ వృత్తులకు సంబంధించిన నియమాలను మనువు విస్తరించి చెపాడు. 
తావో అవి బె 

1-88: స్వయంభువ మనువు బ్రాహ్మణులకు పెట్టిన విధులు - వేదాధ్యయనం, 
బోధన, యజ్ఞ నిర్వహణ, ఇతరులకు యజ్ఞ నిర్వహణలో సహాయపడటం, కలిగిన వాళ్ళెతే 

భిక్ష పెట్టడం, లేని వాళ్ళెతే భిక్ష స్వీకరించడం. 

1-89: ప్రజా సంరక్షణం దానం, యాగ నిర్వహణం, వేదాధ్యయనం, విషయాసక్తికి 

దూరం కావడం, ఇని స్థూలంగా క్షత్రయున విధులు. 

1-90: గో సంరక్షణం, యాగ నిర్వహణం, వేదాధ్యయనం, వ్యావారం, వడ్డి వ్యాపారం, 

వ్యవనాయం వైశ్యుని విధులు. 

1-91: శూద్రునికి దేవుడు ఒక్కడే విధిని నియమించాడు. అది పై మూడు వరాల 
వారికీ సేవ చెయ్యడం. 

10-74: బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మస్రాప్తి కోసం అనుష్టాన నిరతులై షట్కర్మలను శాస్తోక్తంగా 
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నిర్వహిసారు. అని 

10-75: వేదాధ్యయనం, వాటిని ఇతరులకు బోధించడం, యజ్ఞం చెయ్యడం, ఇందులో 

ఇతరులకు సహాయం చెయ్యడం, చాలినంత ఉంటే ఇతరులకు దానం చెయ్యడం, పేదలైతే 

దానాన్ని స్వీకరించడం, ఇని ఆరు (పథమ జన్ముల కర్తవ్యాలు. 

10-76: ఈ ఆరింటిలో మూడు బ్రాహ్మణులకు జీవనాధారాలు. అవి ఇతరులకు యజ్ఞ 

నిర్వహణలో సహాయం చెయ్యడం, వేదాలను బోధించడం, స్వచ్చమైన వారి నుండి దానం 

తీసుకోవడం. 

10-77: పై ఆరింటిలో మూడు బ్రాహ్మణుని నుండి క్షత్రియుని దగ్గరకి పోవు - అవి 

వేదబోధన, యాగ నిర్వహణలో సహాయం, దాన స్వీకరణం. 

10-78: పై మూడూ వైశ్యునికి కూడా చెందవు. వాటిని మనువు అతనికి కూడా 

నియమించలేదు. 

10-79: క్షత్రియుని జీవికకు అస్త్ర శస్తాధారణలను నియమించాడు. వైశ్యునికి వర్తకం, 
సేద్యం, పశువాలన - ఇవ జీవనధర్మాలు. వచ్చే జన్న్మక్ సం దానం అధ్యయనం, యాగం 

ధర్మాలు. 

ప్రతి వ్యక్తీ తనకు నియమించిన విధిని తన వర్గానికి తగినట్లు నిర్వహించాలి. ఇందులో 
వ్యక్తికి వృత్తిని ఎన్నుకునే అవకాశం లేదు, వ్యక్తిగత అభిరుచికి స్థానం "లేదు. హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థలో వ్యక్తి పూర్వీకుల వృత్తికి కట్టుబడి ఉండవలసిందే. ఇది అతిక్రమించలేని కఠిన 

నియమం, తప్పించుకోలేరు. 

వృత్తిని నియమించడంతో ఈ సూత్రం ఆగదు. గౌరవ దృష్టితో అనేక వృత్తులకు స్థాయిని 
నిర్ణయిస్తుంది. మనువు ఇలా చెబుతాడు; 

10-80: “జీవిక కోసం చెప్పే అనేక వృత్తుల్లో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు క్రమంగా 

వేదబోధన, ప్రజా సంరక్షణ, వర్తకం పశంసాత్వమైనవి.” 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ఆధారపడిన మూడో సూత్రం ప్రజలను వారివారి వర్గాలలో 

ఇరికించటం. హిందూ సామాజిక్ వ్యవస్థ వర్తాలను/కులాలను గుర్తిస్తుందనడంలో విచిత్రంగాని 

ప్రత్యేకతగానీ లేవు. ప్రతిచోటా వర్గాలు ఉన్నాయి, అవి లేకుండా ఏ సమాజమూ లేదు. 
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కుటుంబాలు, కూటములు, సమూహాలు రాజకీయ పార్టీలు, జాతులు నేర కార్యక్రమాల్లో 

మునిగే ముఠాలు, వ్యాపార సంస్థలు ప్రపంచంలో అన్ని “సమాజాల్లోనూ ఉనౌ నాయి. స్వేచ్చా 

సాంఘిక వ్యవస్థ కూడా ఇవి లేకుండా ఉండదు. స్వేచ్చా సాంఘిక వ్యవస్థ లక క్ష్యం ఏమిటంటే, 

ఏకాకితనాన్మి, 'పేర్తాటుతనాన్ని - వర్గాల చేత ఆదర్శంగా భావిపంబడినదానిని - నిరోధిస్తుంది. 

వరాలు ఏకాకితనాన్ని, వేరాటుతనాన్ని ఆచరించకపోతే అవి పరస్పరం అసామాజికంగా మాత్రమే 

ఉన్పట్లు లెక్క. ఏకాకితనం, వేరాటుతనం అనేవి వాటిని సంఘ వ్యతిరేకమూ, పరస్పర ప్రతి 

కూలమూ చేస్తాయి. ఏకా కాకీతనం వర్గ స్త పృృహలో మూర్ధత్వం పెంచుతుంది. సంఘ జీవితాన్ని 

సంస్థిక కరిస్తుంది. వర్గాలలో స్వార్థ ఆదర్శాలను పైచేయి "చేస్తుంది. ఏకాకితనం జీవితాన్ని స్త స్తబ్బంగా 

చేస్తుంది. కలిగిన సారికి, లేని వారికి, యజమానుల సేవకులకు అగాధం పెంచుతుంది. "ఏకా 

కితనం వేరాటుతనం అనేవి ₹ బచ్చా సాంఘిక వ్యవస్థకు ప్రతికూలం గనక అందులో వర్గాలకు 

అంతగా తావు ఉండదు. స్వేచ్చా సాంఘిక వ్యవస్థ సామాజిక రంగంలోని అన్ని రంగాలనూ 

నిర్వహించడానికి ప్రయల్నిస్తుంది. ఇదె ఎప్పడు సాధ్యమౌతుందంటే వర్గాలు సార్వజనీన ప్రయోజ 

నాలను బాధ్యతలను వ్యయాలకు విసారంగా పంచుకొనే స్వేచ్చ ఉన్నప్పడు, ఉమ్మడి విలువలు 

అధికంగా ఉన్నప్పడు, స్వీకరించడానికీ, ఇవ్వడానికి సమానావకాళం ఉన్నప్పడు మాత్రమే. అలాంటి 

సాంఘిక ఒప్పందం ఆచారాన్ని రద్దు చేస్తుంది, చెయ్యాలి. చురుకైన విస్తారమైన మానసిక 

జీవితాన్షిస్తుంది. మానసిక దృక్తథాల పునర్జిర్మాణాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. హిందూ సామాజిక 
వ్యవస్థలో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించేదేమిటంటే, హిందూ సమాజంలోని భి భిన్న వరాలు స్వేచ్చగా 

పరస్తరం ఇచ్చివుచ్చుకోవడాన్ని, పరస్తరం కలిసిమెలిసి ఉండడాన్ని నిషేధించడం, సహపంక్తి 

భోజనాల మిద, భిన్న వర్తాల మధ్య వీవాహాల మీద ఆంక్ష ఉంది. అయితే మనువు సామాన్య 
సామాజిక సహ శీవనాన్ల నిషేధించే దాకా పోతాడు. ఆయన ఇలా అన్నాడు. 

4-244: అగ్రస్థానాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వ్యక్తి అలాటి ఉత్తములతోనే సంబంధం 

పెట్టుకోవాలి, అధములతో కాదు. 

4-245: బ్రాహ్మణుడు ఉత్తమోత్తములతో సంబంధం పెట్టుకోవడం వల్ల ఉత్తమత్యాన్ని 

పొందుతాడు. అలాకాక అధములతో సంబంధం పెట్టుకుంటే శూ ద్రత్వాన్ని పొందుతాడు. 

4-79: ఘోర నేరాలకు పాల్రడిన కుల భష్టులతో, చండాలురతో, బానిసలతో, మూర్జు 

లతో, ధన మదాంధులతో, చాకలి వారితో, వీచజాతులతో అంత్యవాసులతో అతడు ఒకేచోట్ 

ఒకే చెట్టు నీడలో కూడా కలిసి ఉండరాదు. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ సౌభ్రాతృత్వాన్ని వ్యతిలేకిస్తుంది. సమానత్వ సూత్రాన్ని అదె 

అంగీకరించదు. సమానత్వాన్ని గుర్తించకపోవడమే గాక ,అసమానత్వ్యాన్ని అధికార సిద్దాంతం 
చేస్తుంది. స్వేచ్చ సంగతి? వృత్తి స్వేచ్చ లేనేలేదు. ప్రతి ఒక్కడికీ ముందే నిర్ణయించబడిన 
వృత్తి ఉంది. అందరూ చెయ్యవలసిందల్లా దానిని కొనసాగించడమే. వాక కాతంత్ర్యం ఉంది. 
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అయితే సామాజిక వ్యవస్థకు అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళకే ఉంది. ఆ స్వాతంత్ర్యం వోల్టేర్ 

a ఆ 3 ( - చెప్పిన స్వాతంత్ర్యం కాదు. “నువ్వు చెప్టేదానిని నేను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తాను. అయితే నీకున్న 

చెపే హక్కును ఊపిరి ఉన్నంతవరకు సమర్దిస్తాను” అని వోల్టేర్ అంటాడు. 
జ్ నాధి 

ఆవ్ నా 
తర్కం, గతితర్కం గురించి మనువు చెప్ప దాంట్లో ఆయన అభిప్రాయాలు సషంగా 

ఉన్నాయి. 

4.29-30: మంచి ఆసనం, శయ్యలతో కందమూల ఫలాలతో తన ఇంటికి వచ్చిన 

అతిథిని శక్తికొలది గౌరవించలేని గృహస్థుని ఇంటిలో అతిథి ఉండరాదు. శాస్త్ర విరుద్దంగా 

వృత్తులను ' చేపట్టిన వారిని, పిల్లి కొంగలలాగా జీవించే వాళ్ళను, వేదాలకు వ్యతిరేకంగా 

వాదించేవాళ్ళను గౌరవించరాదు. 

2-10: శ్రుతి ఆంటే వేదం. స్మృతి అంటే ధర్మశాస్త్రం. ఆ రెంటిచేత ధర్మం వెలుగొం 

దుతుంది కాబట్టి వాటిలోని విషయాన్ని గురించి ప్రశ్షించరాదు. 

2-11: ప్రమాణాలైన శ్రుతి స్మృతులను హేతువుతో తర్కవాదంతో చర్చించి విమర్శించిన 
3 (a ర్ © ద్విజుని నాస్తికుడుగా, వేద దూషకుడుగా లెక్కగట్టి బహిష్కరించాలి. 

2-12: వేదం, స్మృతి, సదాచారం, ఆత్మానందం - ఇని నాలుగు ధర్మానికి లక్షణాలుగా 

చెపబడాయి. 
బె 4 

ఇందుకు కారణాలను కూడా మనువు పేర్కొన్నాడు: 

2-6: ధర్మానికి మూలం వేదం. తర్వాత ఆచారాలు, వేద పండితుల ధర్మవర్తన, 
మహాత్ముల వాడుకలు, చివరగా ఆత్మసంతృప్తి పవిత్ర ధర్మానికి మూలాధారాలు. 

2-7: మనువు ఎవరికి ఏ ధర్మం చెపినా అదంతా వేదంలో చెప్పబడిందే, మనువు 
0 

సర్వజ్ఞాన స్వరూపుడు. 

ఈ స్వతంత్రంలో గతి తార్కికులకు, తార్కికులక్లు సాంఘిక ధర్మాన్ని విమర్శించే 

స్వతంధత్రం లేదు. అంటే స్వతంత్రమే లేదని అర్ధం. 

కార్యాచరణ సంగతి, ఏమిటి? హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో ఆ స్వేచ్చ లేదు. వ్యక్తికి 

స్వతంత్రాన్ని ఇవ్వదు ఆ వ్యవస్థ. అదే వృత్తిని నిర్ణయిస్తుంది. అదే అతని హోదాను నర్ణయి 
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స్తుంది. వ్యక్తికి మిగిలిందల్లా ఈ నియమాలలో స్థిరపడటమే. 

రాజకీయ స్వేచ్చ కూడా ఇంతే. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రతి 

నిధుల చేత ఏరాటు చేయబడ్డ ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం ఉండవలసిన అవసరాన్ని చదు 
అ అణాల 

ప్రజలు చట్టంచేత పాలింపబడాలని, చట్టాన్ని ప్రజా ప్రతినిధులు నిర్మిస్తారని ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం 

విశ్వసిస్తుంది. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ఈ సిద్దాంతంలోని మొదటి భాగమైన - ప్రజలు 

చట్టంచేత సొాలింవబడాలి అన్ష దాన్చి గుర్తిస్తుంది. రెండో భాగమైన చట్లాన్ని ప్రజా (ప్రతినిధులు 

నిర్మిస్తారన్ల దాన్ని తిరస్కరిస్తుంది. హిందూ "సామాజిక వ్యవస్థ సిదాంతం ' ఏమిటంటే, పజలను వో గ్ర చో న 
పాలించే చట్టం, ఇదివరకే తయారు చెయ్యబడింది. అది "వేదాల్లో ఉంది, అన్నది. దానికీ 

కొంత కలపడానికి గాని తీసివేయడానికి గాని ఎవరికీ హక్కు లేదు. చట్టాన్ని నిర్మించే స్వేచ్చ, 

ప్రభుత్వాన్ని నిర్మించే, నిర్మూలించే స్వేచ్చ రాజకీయ స్వేచ్చ అనబడుతుంది. అది హిందూ 

సామాజిక వ్యవస్థలో లేదు. 

1 

తాత్తర్యం ఏమిటంటే, హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ వరాల మీద ఆధారపడిన వ్యవస్థ. 

వ్యక్తి మిద ఆధారపడిన వ్యవస్థ కాదు. ఇందులో వర్గాల మధ్య న్గాయీ భేదం - ఎక్కువ 

తక్కువ ఉంటుంది. విధులు, “హోదాలు ముందే నిర్ణయించబడి ఉంటాయి. ఇదొక మార్తుకు 

అవకాశం లేని వ్యవస్థ. వ్యక్తి స్థానంలో ఎన్ని మూర్తులు వచ్చినా అతడి వర్గం ద్వారా వచ్చిన 

సాంఘిక హోదా ఏ విధంగానూ మారదు. ఏ పరిస్థితిలోనూ మొదటివాడు చివరివాడు కాడు, 

చివరివాడు మొదటివాడూ కాడు. 

అనువాదం: రాచపాళెం చంద్రశేఖర్రెడ్డి 

“అధస్ఫూచకలు: 
1. రూల్నందకీషన్ - స్వాతంత్ర్రమూ దాని అర్థమూ - వు. 214. 

2. ఉత్తర భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ. వు. 51- “56. 
3. ఉత్తర భారతదేశంలో పంక్తి భోజన వషయంగా కచ్చా ఆహారంలోనే నిషేధం 

ఉంటుంది. దక్షిణదేశంలో పక్కా భోజనంతో కలిపి పూర్తి నిషేధాన్ని పాటిస్తారు. కచ్చా అంటే 
నీటితో వండింది. పక్కా అంటే నేతితో వండింది. 

4. ఉత్తర భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ. షు 89-90. 

ర్. -పెడే- 
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అధ్యాయం చా తై 

హిందూ నానూజిక వ్యవస్త: దాని 

ప్రత్యక లక్షణాలు: 

ఇప్పటిదాకా సాగిన చర్చలన్నీ హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ మూలసూత్రాలను వర్ణించడం 

వరకే పరిమితమయ్యాయి. దాన మూలసూత్రాలను అటుంచితే, హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ 

కొసి ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంది. వీటికి కూడా మూలసూత్రాలంత బ్రాముఖ్యం ఉంది. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ గురించి జరిగే ఏ అధ్యయనం అయినా దాని ప్రత్యేక లక్షణాల 

ప్రస్తావన తేకుంటే అది సమగ్రమయిన అధ్యయనం అనిపించుకోదు. దాన్ని సరయినదనీ అనలేం. 

అసలీ ప్రత్యేక లకణాలు ఏమిటి? హిందూ సామాజిక వ్యవస్థకున్న ప్రత్యేక లకణాలు 
ఆనీ (అవ a 

మూడు. ఈ మూడింటిలో మొదటిదీ, అతి ముఖ్యమైందీ '“అధిమానవుళ్ణి (Superman) 

ఆరాధించడం: ‘సీషేీ (Nietzche) సువార్త (ప్రబోధాన్ని) కార్యరూపంలో పెట్టడం మినహా, ఈ 

విషయంలో హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు. నీషే కూడా తాను ప్రతిపాదించిన 

“ఆధిమానవారాధన సిద్దాంతం” తన స్యంతమని ఎక్కడా చెప్పకోలేదు. దాన్ని తాను “మనుస్మృతి” 

నుంచి స్వీక కరించినట్లుగ నీషే ఒప్తక్షున్నాడు. “యాంటీ ర్ అనే తన సిద్దాంత గ్రంథంలో నీష్నే 

యిలా వివరించాడు. 

“ఏ లక్ష | సాధన కోసం అసత్యాలను ప్రచారం చేస్తారన్నది అసలు ప్రశ. వాస్తవమేమి 

టంటే-క్రైస్తవంలో-పవిత్ర లక్ష్యాలు అనేవి పూర్తిగా లుపాలు. అది అనుసరించే సాధనాల మీదే 

నౌ అసమ్మతంతా. దాని లక్ష్యాలు అత్యంత చెడ్డవి-జీవితాన్ని విషవుయం చేయడం, త్యజించడం, 

శరీరాన్ని దూషించడం మొదలైనవి ఇందులో ఉన్నాయి. తనను తాను తక్కువగా చూసుకోవటం, 

ఆత్మనంద, పాపం చేస్తానేమోనన్న భయంతో మనిషీ తనకు తానే మలినం కావడం-క్రెస్తవంలో 

ఉంది. అందుకే దీనిలో పేర్కొన్న మార్గాలు (సాధనాలు) కూడా చెడ్డవని నేను పేర్కోవటం 

జరిగింది. అయితే మనుధర్మశాస్త్రం చదివినవ్తడు నా ఆలోచనలు దీనిక విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. 

అంతటి గొప్ప గ్రంథాన్ని, రచనని బైబిలుతో సరిసమానంగా పోల్చడం ఆత్మవంచినే అవుతుంది. 

అయితే అందులో నిఖార్భయిన తాత్వికచింతన ఎందుకు దాగి వుందో ప్రతి ఒక్కరు ఇట్టే 

గ్రహించి చెప్పొచ్చు. నాపదుర్గంధ భూయిష్టమైన యూదు 'రాబినిజంి-అంధ విశ్వాసాల వడపోత 

కార్యక్రమంతో పాటు- మనస్తత్వ శాస్తుజ్ఞులకు కూడా ఆసక్తికరమైన ఎన్నో విషయాలు దాన్లో 

ఉన్నాయి. ఇక మరచిపోలేని మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే- -మౌలికంగా ఇది బైబిల్ 

కంటె భిన్షమైనటువంటిది. దీని (మనుస్మృతి) ద్వారా కులినవరాలు, తత్వవేత్తలు, యుద్ధవీ 
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రులు, జన సామాన్యాన్ని రక్షీస్తుంటారు. మార్గదర్శకం వహిస్తుంటారు. ఇది గొప్ప విలువలకు 
ప్రతిరూపం. ఇది జీవితం పట్ల గొప్ప ఆనందాతిరేకమైన భావాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ గ్రంథంలో తన 
గురించిన విజయోత్సాహం, జీవితం. గురించిన విజయోత్సాహం నిండి వున్నాయి. వుస్తకమంతటా 

సూర్యకాంతి ధగధగమంటుంది. క్రైస్తవంలో చెప్పలేనంతగా వెకిలిగా ప్రస్తావించే సంతో నత్తత్తి, 

మగువ, వివాహం మొదలైన విషయాలను ఇక డ చిత్తశుద్ధితోను, అత్యంత గౌరవంతోను, 

ఆత్మవిశ్వాసంతోను చిత్రించడం జరిగింది. “వ్యభిచారం నుంచి బయటపడటానికి మగాడికి 

భార్య అవసరం. ప్రతి స్తుకి సాంత భర్త ఉండటం సమంజసం వంటి దుష్ట్రోక్తులున్ల న్న గ్రంథాన్ని 

స్త్రీల చేతిలో, పిల్లల చేతిలో ఎలా ఉంచడం? దహించుకుపోవడం కంటె "పెళ్ళి మేలు కదా! 

కన్యామాత అనే 'భావనతో దగాపడ్డ తరువాత, అంటే మనిషి మూలమే క్రెస్తవికరణం చెందిన 

తరువాత శైస్తవుడిగా వుండడం మర్యాదైన పనేనా?” 

నీషే ప పట్ల అతవి దేశ ప్రజలకే ఏమాత్రం గౌరవం కానీ అతని పట్ల ఏ విధమైన 

నమ్మకం కానీ లేవు. అయితే ఆయన తన మాటల్లోనే “అప్పడప్పడు రాజవంశ భూస్వామ్యత 
త్వవేత్తగాను కొన్ని సందర్భాల్లో విదూషకుడుగాను, ఒక్ కోసార్రీ తనమీద తానే జాలిపడుతూ 
మానవత్వం లేని మనిషిగాను, మరొకప్ప్షడు సమాజం నుంచి బహిష్కృతుడైన వ్యక్తిగాను” జీవిం 
చాడు. శక్తికి మూలం దృఢచిత్తం-అనేదాన్ని నీషే తత్వంగా అభివర్ణించవచ్చు. తద్వారా 

అధి మానవుణ్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని తదనుగుణంగా విశ్చంఖలత సృష్టించడం, ఆధ్యాత్మిక 

విలువల్ని బానిసత్వాన్ని నిరాకరించడం, సామాన్యుణి తక్కువచేసి చూపడం అనేవి తర్వాత 
పంభవించే విషయాలు. ఈ విధమైన తన విలక్షణ లక్షణాలతో కూడిన తత్వబోధనల ద్యారా 

తన కాలంనాటి ప్రజల్లో అసహ్యభావం, భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టించాడు. అంతేకాదు 
తన అనంతరకాల ప్రజల మనసుల్లో కూడా ఆలాంటి భావాన్షే రగుల్కొలాడు. ప్రజలు 

అతణ్నుంచి తప్పించుకోలేకపోయినా, "అతణ్ణి వూర్తిగా ఐరాదరిండేవారు. ఆ పరిస్థితుల్లో నీషే 

తనకు తానుగా-తనను చనిపోయిన వ్యక్తుల్లో కలిపి ప్రకటించుకొని, ఎంతో తృప్తిని పారిదాడు. 
శతాబ్దాల తర్వాతైనా తవను, తన జెన్న్షత్యాన్ని గుర్తించి, ప్రశంసించే ప్రజలు తప్పక ఉంటారని 

(వుడ్తారని) నిషే ష భవిష్యద్దర్శనం చేశాడు. కానీ నీషే అనంతర కాలంలో ఆతనీ 'దార్శనికతి 
ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందటానికి బదులుగా? సమకాలీవ ప్రజల్లో ఓ విధమైన భయాన్ని, అసహ్య 

భావాన్ని కలిగించిందో, (ఆయన అనంతరకాల ప్రజల్లో) ఆదే రకమైన భయాన్ని, అసనహ్యభావాన్ని 

కలిగించింది. క్షుద్ర స్వభావం కలిగిన నీషే దార్మనికతను గుర్తించిన కొందరు, హిందూ సామాజిక 
వ్యవస్థ అధిమానవ ఆరాధన మీద ఆధారపడి వుందన్న విషయాన్ని నమ్మటానికి ఏమాత్రం 
సంసిద్దులు కాలేకపోతున్నారు. 

అసలు ఈ నిషయంజో మనుస్మృతి ఏమి చెబుతుందో చూద్దాం. హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణుని స్టా సానం గురించి మనుస్మృతి చెప్పిన మాటల్షి గమనించండి. 

“బ్రాహ్మణుడు ప్రజాపతి (([బహ్మ) నోట (ముఖం) నుంచి పుట్టటం వల్లను, ముందుగా 
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వుట్టడం వల్లను, వేద జ్ఞానం పుష్కలంగా ఉండటం చేతను ఈ సృష్టికంతటినీ తానే (బ్రాహ్మ 

ణుడు దేవుడయ్యే హక్కును పొందాడు.” (1-93) 

ల ప్రపంచాన్నంతా రక్షించడం కోసమూ; దేవతలకి, పిత్భదేవతలకీ సంధానకర్తగా వుండ 

డానికీ బ్రహ్మ ఎంతో తప్పసు చేసి ఆ బాహ్మణుణ్బి ముందుగా తన ముఖం నుంచి సృష్టించాడు.” 

(1-94) 

“దేవతలు, పితృదేవతలు సంతృప్తి చెందే విధంగా ఏ బ్రాహ్మణుడైతే యజ్ఞయాగాది 

క్రతువులు నిర్వహిస్తాడో, ఆ బ్రాహ్మణుని. కంటె గొప్పదైన జీవి సృష్టిలో మరొకటి లేదు (అంటే 

బ్రాహ్మణుడు అందరికంటె గొప్పవాడని అర్థం.) (1- 95) 

“సృష్టించిన జీవులలో అన్నింటికంటే గొపవి చరాలు అని చెప్పకోవచ్చు. చరాలు తెలిఐ 

తేటల ద్యారా జీవించేవని చెప్పవచ్చు. వీటిలో మానవజాతి తెలివైనది. ఆ మానవ జాతిలో 

తెలివైన వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు.” (1-96) 

మనువు చెప్పిన ఈ కారణాలే కాకుండా, బ్రాహ్మణుడు ప్రథమ శ్రేణికి చెందినవాడు. 

ఎందుకంటే అతడు దేవుని ముఖం నుంచి ఉద్భవించాడు. అతని ముఖతః దేవునికి, పిళ్ళదే 

వతలకు హవ్య కవ్యాలు అందుతాయి. బ్రాహ్మణుని గొప్పతనానికి ఇంకో కారణాన్ని మనువు 

ఇలా చెబుతాడు. 

“బాహ్మణుల పుట్టుకే పవిత్ర న్యాయం (వేదం) ద్వారా జరిగింది. అతడు ఆ పవిత్ర 

న్యాయ డఉద్ధరణకై శాశ్వత అవతారంగా నిలిచి బ్రహ్మ (దైవ) స్వరూవుడవుతున్నాడు.” (1-98) 

“బాహ్మణుడు భూమి మీద అందరికంటె గొపవాడుగా, జీవరాశులన్షిటికీ యజమానిగా, 
ఎ 

న్యాయరక్షకుడిగా వుడతాడు.” (1-99) 

ఈ విషయాన్నే ముగింపుగా ఇలా చెప్తాడు మనువు: 

“బాహ్మణుడు తన సొంత ఆహారాని న భుజిస్తూ, తన సొంత బట్టలే కట్టుకుంటూ, తన 

సొంత ధనాన్నే దానం చేస్తాడు. మిగిలిన వారంతా అతని దొనగుణం ఆసరాతో జీవిస్తారు.” 

(1-106) 

ఎందుకంటే మనువు ఉద్దేశం ప్రకారం: 

“ప్రపంచంలో ఏది ఉన్నా అదంతా బ్రాహ్మణుని ఆస్తే. వాస్తవానికి తన పుట్టుక గొప్పతనం 
శ్ర n (1 వల్ల అతడు వీటన్నిటికి అర్హుడవుతున్నాడు. (1-100) 
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దేవుడు కావటం వల్ల బ్రాహ్మణుడు న్యాయానికీ, రాజుకీ అతీతుడు. మనువు నిర్లేశించిన 
న్న యణ 

“రాజు ఉదయాన్నే లేచి మూడు పవిత్ర జ్ఞానాలలో (వేదాలలో), రాజనీతి శాస్త్రంలో 

పండితులైన బ్రాహ్మణులను వూజించి వారి సలహాలను పాటించాలి.” (7-37) 

అట్ల లగ కం ఇ , — “వేదవేత్తలైన, పవిత్రులైన వృద్ధ బ్రాహ్మణుల్ని ప్రతిరోజూ పూజించాలి” (7-38) 

చివరకు మనువు ఏమంటాడంటే: 

“(ఇందుమూలంగా) బ్రాహ్మణుడు (ప్రపంచ సృష్టికర్త. శిక్రించేవాడు. గురువు. అందు 

వల్లనే సమస్త జీవరాశులకు అతడొక పోషకుడు. (కాబట్టి) అతనిని ఏ వ్యక్తీ అమంగళమైన 

దురుసు పదజాలంతో దూషించరాదు.” (11-35) 

మనువు యీ విధంగా శాసించాడు. 

“పుట్టుకలో అగ్రగణ్యుడు, సృష్టిలో గొప్పవాడు, శాస్త్రాలలో క్ష కుణ్ణజానం కలవాడు. మహి 

మో పేతమైన “జంధ్యం ధరించేవాడు అయిన్ (బ్రాహ్మణుడు అన్ని వరాల (ప్రజలకు ప్రభువు.” 

(10- 3) 

బ్రాహ్మణుడు లేదా అధిమానవుడు హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో కొన్ని మినహా 

యింవులకు హక్కుదారుడు. వాటిల్లో మొదటిది: అతడు ఒకవేళ హత్యచేసినా, అతన్ని 
ఉరితీయకూడదు.! ఈ విషయానికి సంబంధించి మనువు ఇలా అంటాడు: 

“ఇతర వర్గాలకు వ్యభిచారం నేరానికి శిక్ష ఉరితీయటమే అయినప్పటికీ, ఆ నేరమే 

బ్రాహ్మణుడు గనుక స్తే అతనికీ గుండు గీయించి (తలనీలాలు తీయించి) సరాభవించాలి.” 

(8-379) 

“ బాహ్మణుడు ఎన్ని నేరాలు చేసినా సరే రాజు అతడిని చంపకూడదు. రాజు బ్రాహ్మణుని 

ఆస్తిక, శరీరానికి ఎటువంటి హానీ తలపెట్టకుండా అతనిని రాజ్య బహిష్కరణ చేయవచ్చు.” 

(8-380) 

“బాహ్మణుడు కావాలనే ఒక ఉత్తముడయిన క్షత్రియుణ్ణి చంపితే, ఒక వూజారిని 

చంపితే ఎంత భరణం చెల్లించాలో, అందులో నాల్గవ వంతు ప్రాయశ్చిత్తంగా చెల్లించాలి. ఆదే 

వైశ్యుని చంపితే ఎనిమిదవ వంతు, శ్రమజీవి. అయిన శూద్రుని చంపితే పదహారవ వంతు 

భరణం చెల్లించాలి.” (10-127. 

“బాహ్మణుడు క్షతియుణ్ణి అనుకోకుండా చంపితే, అతడు తన మతాచార విధుల్ని 



హిందూ సామాజిక వ్యవస్త: దాని ప్రత్యేక లకణాలు 135 
| ఠి A 

సర్వం పాటించిన తర్వాత, వూజారులకు ఒక ఎద్దును, వెయ్యి గోవులను దానంగా ఇవ్వాలి.” 

(11-128) 

“లేదా, బ్రాహ్మణుడు బాహ్మణుళణ్న చంపితే అతడు తన పంచేంద్రియాలను, కార్య 

నిర్వహణేంద్రియాలను కష్టపెడుతూ, మూడు సంవత్సరాలు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. ఆ 

కాలంలో అతడు క్షురకర్మను చేయించుకోకుండా, ఊరికి దూరంగా మర్రి చెట్టు కింద, ఆ 

చెట్టు వూడలనే ఇల్లుగా భావించి నివసించాలి” (-129) 

“అతను అనుకోకుండా ? క వైశ్యోత్తముణ్ని గనక చంపితే ఒక సంవత్సరం ప్రాయశ్చిత్తం 
అనుభవించాలి. లేదా వూజారులకు వంద గోవులను, ఒక ఎద్దును దానంగా ఇవ్వాలి.” 

(11-130) 

“అతను అనుకోకుండా ఒక శూద్రుని గనక చంపితే, ఆరు నెలలు ప్రాయశ్చిత్తం అను 

భవించాలి. లేడా పూజారులకు పది తెల్ల గీవులను, ఒక ఎద్దును దానంగా ఇవ్వాలి.” 

(11-131) 

“బాహ్మణుని చంపటం కంటె ఫోరమైన నేరం ఈ భూమి మీద లేదు. కనుకనే 

రాజు ఒక పురోహితుని చంపాలనే ఆలోచనైనా కనీసం తన మనసులోనికి రానివ్వకూడదు.” 

(8-131) 

“రాజు ఒకే రకమైన నేరాన్ని పరిశీలించి, స్థలం, సమయం, నేరస్ట్రునికీ భరణం చెల్లించే 

స్లోమత లేదా శెక్షననుభవించే ఉద్దేశాన్ని దృష్టిలో "పెట్టుకొని శిక్షార్హులను "మత్రమే శిక్షించాలి. 9) 

(8- 126) 

“స్వయంభువు మనువు (మానవుని శరీరంలో) పది శిక్షా-స్టలాలను పేర్కొన్నాడు. అవి 

మూడు దిగువ తరగతుల వారికే కాని బ్రాహ్మణుడు ఏ స్టలంల్ రోను తన దేహానికి హాని 

కలగకుండా రాజ్యం నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చును.” (8-124) 

మనుస్మృతి బ్రాహ్మణునికి మరికొన్ని మినహాయింపులను ఇచ్చింది. వివాహం విష, 

యంలో అతడు తన తరగతి స్త్రీని వివాహం ఆడటమే కాకుండా దిగువ తరగతులలో ఏ 

వర్ణానికి చెందిన స్త్రీనైనా వివాహం చేసుకోవచ్చు.2 దిగువ వర్ణం స్త్రీకి కానీ ఆమె వల్ల 
కలిగిన సంతానానికి కానీ అతడు తన ప్రతిష్టనూ, ఆస్తినీ ఇవ్వవలసిన బాధ్యత లేదు. నేరస్టుడ్ది 

న్యాయస్థానంతో పని లేకుండా అతడు శిక్రించవచ్చు. అతడు మత కార్య నిర్వహణకు సంబం 

ధించి, భరణుము చెల్లించకుండా, న్యాయస్థానంతో పని లేకుండా సామాన్య వ్యక్తి (శూద్రుని) 

ఆస్తిని తీసేసుకోవచ్చు.4 అతడు నిక్షిప్తమై వున్న ధనాన్ని (సంపదని) కనిపెడితే రాజుకి వాటా 

ఇవ్వకుండా మొత్తం వుంచేసుకోవచ్చు.5 ఎందుకంటె అతడు అందరికీ యజమాని కాబట్టి. 
ఇంకవ్వరైనా నిక్షిప్తమై వున్న ధనాన్ని (సంపదని) కనిపెడితే బ్రాహ్మణుడు సగం వాటాకు. 

అర్హుడు.6 ర్త రోగంతో మృతి చెందిన రాజు ఖజానాలో చట్టపరమైన జరిమానాల ద్వారా, 

- కూడిన సొమ్ముకు బ్రాహ్మణుడు అర్హుడు. 7 పన్న చెల్లింపుల నుంచి అతన్ని మినహాయించారు. 
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అతడు తనను అనుదిన ఆహార, క్షుద్దాధలకూ దూరంగా వుంచమని రాజుని కోరవచ్చు. 

అతని ఆసి చటానికి అతీతం.!0 కనుక వారసులు లేకపోయినా అతని ఆస్తి ప్రభుత్వపరం 

కాదు. హిందూ సాంఘిక వ్యవస్థలో బాధల్లో వున్న అధిమానవుడు ఉద్యోగ నియమనిబంధనలకు 

బద్దుడు కాడు. 

మనువు ఇంకా ఇలా అంటాడు. 

“బాహ్మణుడు పైన చెప్పిన విధుల ప్రకారం జీవించలేకపోతే అతడు (క్షత్రియుడుగా) 
షా ఎ 

పైనికుడుగా జీవించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ వృత్తి తరవాతి శ్రేణిది.” (10-81) 

“ఒకవేళ ఆతడు వురోహితుడుగాా సైనికుడుగా కూడా జీవించలేని పక్షాన వ్యాపారస్తు 

డుగా జీవించవచ్చు. అతడే భూమిని దున్ని, పశువులను కాయవచ్చు.” (10-82) 

“కానీ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులు, వైశ్యుని కార్యాలు నిర్వర్తిస్తూ జీవిస్తే వీలైనంతవరకు పశు 

వులను కాయడంతో జీవనం సాగించాలి భూమిని దున్నటానికి దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే 

ఈ పని బాధాకరమైనది, ఎద్దులు మొదలైన ఇతర ప్రాణుల శ్రమ పై ఆధారపడిెనది కాబట్ట” 

(10-83) 

“కొందరి ఉద్దేశంలో వ్యవసాయం చాలా గొప్పది. కానీ ప్రాజ్జుల దృష్టిలో అది నిందిం 

చదగింది. ఎందుచేతనంటే ఇనుము, చెక్కలతో చేసిన గొడ్డలి నాగలి వంటి పరికరములు 

భూమివే కాదు, అందులో నివసించే జీవులను కూడా గాయపరుసాయి.” (10-84) 

“హర్షించదగ్గ జీవనోపాధి లేని పక్షాన, ప్రశంసార్హమైన ఉద్యోగాలు చెయ్యలేని పక్షాన 
వారు వ్యాపారస్తులు అమ్మే సరుకులు అమ్మి ధనార్హన చేయవచ్చు, పరిహార్యమైనదాన్ని పరిహ 
రించవచ్చు (10-85) 

“ఆపదల్లో ఉన్ల బ్రాహ్మణుడు ఎవరినుంచైనా ఎలాంటి బహువుతినైనా స్వీకరించవచ్చు. 
ఎందుకంటే ఏ పవిత్ర చట్టం కూడా సంపూర్ణ పవిత్రతను మలినపరచటం చూడం” (10-102) 

“వేదాలను బోధించి, బలి వూజలు చేసి, బహుమతులు స్వీకరించి జీవించలేని వురోహి 
తులు సాధారణంగా వ్యతిరేక పద్దతుల్లో ఆపద్ధర్మం వాటించినా వారు ఏ పాపమూ చెయ్యనట్లై. 

ఎందుకంటే వారు ఆగ్ని, వీరంత పవిత్రులు.” (10-103) " 

అధిమావవువి హక్కులకు, సామాన్య వ్యక్తి పట్ల అతడికుండే బాధ్యతలకు సామ్యం 
లేదు. ఆధిమానవునికి సామాన్య వ్యక్తి పట్ట అసలు బాధ్యతే లేదు. అతడికి సామాన్య వ్యక్తి 
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బాగు కోసం దానం చేసే అవసరం లేదు. దానం పొందటం కేవలం అధిమానవుని హక్కు. 
ఇంకే వ్యక్తికైనా దానం పొందటం పాపం. తన వద్ద చాకీరి చెయ్యటానికే జన్మించిన సామాన్య 
వ్యక్తి (శూద్రుడ్సుకి మంచి యజమానిగా వుండాల్సిన బాధ్యత అధిమానవునికి లేదు. సరికదా 
మంచి భోజనం, వస్తొలు, వసతి కల్పించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ విషయంలో అతని 
విధులు మనువు ఈ విధంగా పేర్కొన్నాడు. 

“శూద్రుని పనితనాన్ని బట్ట, కష్టపడే గుణాన్ని బట్ట అతడి కుటుంబ సంఖ్యను బట్ట 

బ్రాహ్మణులు వారి కుటుంబ ఆస్తిలోంచి ఆ శూద్రునికీ సరైన మనోవర్తిని కేటాయించాలి.” 
(10-124) 

“మిగిలిపోయిన ఆహారం, పాత దుసులు, తాలూ తపా ధాన్యం, పాత గృహోపకరణాలు 
| జాన్ ఎ 

అతనికి ఇవ్వాలి” (10-125) 

సామాన్య వ్యక్తి పైకి రావటమనేది అధిమానవుడి గొవతనానికి విరుద్దం. అధిమానవృుణ్డి 
ర ఎ 

సంతోషంగా, క్షేమంగా ఉంచటం కోసం హిందూ సాంఘిక వ్యవస్థ ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించి 
నామాన్య వ్యక్తిని నిరంతరం అదోగతితో ఉంచింది. 

మనువు శూద్రుజ్జి "సేవ తప ఇంకేమీ చేయవద్దంటాడు. 
అ 

“శూద్రుడు బ్రాహ్మణునికి సేవ చెయ్యాలి.” (10-122) 

“బ్రాహ్మణుని సేవించటం వల్ల శూద్రునికి జీవనోపాధి లభించకపోతే అతడు క్షత్రియు 

లకు లేదా ధనవంతులైన వైశ్యులకు సేవ చెయ్యాలి.” (10-121) 

“దేవడు శూద్రునికీ ఒకే ఒక వృత్తి చేయటానికి అర్హత కల్పించాడు. అదేమంటే పె 
అటో టె a. 

మూడు కులాలకు వినమతతో సేవలు చెయ్యటమే.” (1-91) 

అదే ఎందుకు? కారణం చెపడానికి మనువు వెనుకాడలేదు. (అతడు ఇచ్చిన వివరణ 
0౨ 

ఇది.) 

“శక్తి ఉన్నప్పటికీ శూద్రుడు అతిగా ధనార్హన చెయ్యకూడదు. ఎందుకంటే అతడు ధన 
వంతుడైతే గర్భిష్లగా మారి తన బలం వల్ల, నర్హక్ష్యం వల్ల బాహ్మణులకు సతం బాధ 

కలిగిన్తాడు” (10-129) 

సామాన్య వ్యక్తి జ్ఞాన సముపార్దన చేయటానికి అర్హుడు గాడు. దీనికీ సంబందించి 

మనువు నిర్దేశం ఇలా ఉంది. 
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“బాహ్మణులకు ఆతడు (సృష్టికర్త) వేద బోధన, వేదాధ్యయనం అనే బాధ్యతలను 

ఆపగించాడు.” (1-88) 

| “క్షర్రయువికి ఆతడు (సృషికర్త) వేదాధ్యయనం చేయమని శాసించాడు.” (1-89) 

“వేద విజ్ఞానాన్ని గురువు అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా ఆర్టిస్తే, వారు ధర్మశాస్త్రాలు 

దొంగిలించిన నేరస్తులై బాధల కొలిమిలో మునిగిపోతారు.” (2-116) 

“అతను (ద్విజుడు) శూద్రుల సమక్షంలో ఎవ్హదూ వేదాన్ని చదువకూడదు.” (4-99) 

“స్రీలకు వేదంతో ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు.” (9-18) 

“ఎవరైనా (ద్విజుడు బ్రాహ్మణుడు (పొరపాటున) వేదం ఎవరికైనా (అంటే శూద్రులకు, 

స్త్రీలకు) వినిపిస్తే అతడు పాపం చేసినట్టు. అతడు ఈ నేరానికి ప్రాయశ్చితంగా సంవత్సరం 
పాటు బార్ట్ తాగి బతకాలి.” (9-199) 

“గ్రంథాలలో మూడు వేర్వేరు నిషయాలున్నాయి. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రయులు, వైశ్యులు 

- పీరికి వేదాల్ని _ చదిచే హక్కు ఉంది. కాని శూద్రుని విషయంలో అతడు వేదాలు 

చదువమాకూడదు, చదువుతుండగా నిననూకూడదు.” (9-199) 

మనువు వారసులు శూద్రుడు వేదాధ్యయనం చేస్తే దాన్ని ఒక నేరంగా గుర్తించి కఠిన 
మైన జరిమానా విధించారు. ఉదాహరణకి గౌతముడు ఇలా అన్నాడు. 

“శూద్రుడు మననం (నేర్చుకునే) చేసే ఉద్దేశంతో వేదం వింటే అతడి చెనిలో సీసం 
పొయ్యాలి, ఆతడు వేదాన్ని ఉచ్చరిస్తే (పలికితే) అతడి నాలుక కత్తిరించేయాలి, అతడు వేదంలో 
వాండిత్యం సంపాదిస్తే అతడి దేహాన్ని ముక్క ముక్కలుగా నరికేయాలి.” (3-4) 

కాత్యాయనుడు కూడా ఇదే ధోరణిలో ఉన్నాడు. 

సామాన్య వ్యక్తికి హుందాతనం ఉట్టిపడే పేరు పెటుకొనే హక్కు. కూడా లేదు. జ పె [ మమవృ ఇలా అంటాడు. 

“వామకరణ మహోత్సవం (బిడ్డకు పేరుపెట్టే ఆచారం) ఏడవ రోజునో పన్నెండో రోజునో 
(పుట్టివ తరువాత) అ ప్రకరమైవ తిధిన మంచి ముహూర్తంలో శుభలగ్నం చూసి తండ్రి 
చెయ్యాలి. లేదా జరిపించాలి.” (2-30) 

“బ్రాహ్మణుని పేరులో (మొదటి భాగం) శుభాన్ని సూచించాలి. క్షత్రియుని పేరు 
ఆధికారానికీ సంబంధించిండై వుండాలి. వైశ్యుని పేరు ధనాన్ని సూచించితే శూద్రుని పేరు 
విరసనమ సూచించాలి. (కలిగించాలి.)” (2-31) 
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“బ్రాహ్మణుని సేరులో (రెండవ భాగం) ఆనందాన్ని, క్షతయుని పేరులో రెండవ భాగం 

రక్రకత్వ (పదాన్ని), వైశ్యుని పేరులో రెండవ భాగం సంపన్నతను, శూద్రుని పేరులో రెండవ 
(ఉత 

భాగం సేవను సూచించేదిగా ఉండాలి” (2-32) 

శూద్రుడు మహత్తరమైన పేరు పెట్టుకోవడం అధిమానవుడు (బ్రాహ్మణుడు సహిం 

చలేడు. వాస్తవ జీవితంలోనూ, సపేరులోను కూడా అసహ్యానికి గురి కావాలన్నది మనువు 
అభిష్టం. 

హిందువు జీవితాన్ని కొన్ని దశలుగా విభజించడం జరిగింది. మొదటి దశ బ్రహ్మచర్యం, 
అంటే విద్యార్థి దశ. రెండో దశ గృహస్థాశ్రమం, అంటే వైవాహిక జీవితం. మూడోది వానప్రస్థం, 

అంటే ప్రాపంచిక (భౌతిక) జీవితం పట్లు నిర్తిప్తంగా, నిరాసక్తంగా వుండడం. నాల్లవది సన్యాసం, 

అంటే సమస్త ప్రాపంచిక విషయాల నుండీ, ” వేరుపడిపోవడం అంటే ఒక విధంగా పౌరమృతికి 

దగ్గరగా వుండటం, సామాన్య వ్యక్తికి సన్యాసం పుచ్చుకొనే హక్కు నిరాకరించబడింది. కారణాన్ని 

అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఇది ఖచ్చితంగా ఆధిమానవుని బాగు కోసమేను. 

శూద్రుడు సన్యా సైతే అదిమానవునికి సేవలు చేయడం మానుకుంటాడు. అంతేకాదు, సన్యాసైన 

శూద్రుడు దేవుడి వద్దకు లేదా బ్రహ్మ వద్దకు చేరితే అది అధిమానవుని ప్రత్యేకాధికారం మీద 

దండెత్తినట్టి గదా! 

మనువు ప్రస్తావనలను బట్టి చూస్తే హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ బాహాటంగా, స్పష్టంగా 
అధిమానవుని బాగు కోసమే ఉన్నది అన్న విషయం స్పష్టం. ప్రతిదీ అధిమానవుని కోసమే నిర్దేశిం 
పబడింది. అధిమానవుడు బ్రాహ్మణుడు. సామాన్యుడు శూద్రుడు. అధిమానవునికి హక్కులే 

కాని విధులు లేవు. అన్నీ అధిమానవుని చెప్పచేత ల్లోనే వుంటాయి. (ప్రతీది అతని బాగును 

దృష్టిలో పెట్టుకొనే చేయాలి. మరో కోణంలో "సామాన్య వ్యక్తికి పతనం కనిపిస్తోంది. అధిమాన 
వునితో పోలిస్తే సామాన్య వ్యక్తికి ప్రాణ, స్వేచ్చ, ఆస్తి సుఖసౌఖ్యాలకు సంబంధించిన హక్కులు 

లేవు. అధిమాన వుని మానప్రాణాలను కాపాడటానికి శూద్రుడు సర్వం త్యాగం చేయడానికి 

సంసిద్ధంగా ఉండాలి. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ ప్రకారం అటువంటి త్యాగం సామాన్య వ్యక్తి 

స్వచ్చరిదంగా చేయాలి. నిజానికి, హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ శూద్రుడిని అధిమూనవుని పట్టు 

త్యాగవూరితంగా వుండేటట్లు తీర్చిదిద్దుతుంది. 

జరాతుష్ట్రుడు అనేది మనువుకు మరో (క్రొత్త) పేరు అనడంలో సందేహం ఏమైనా 
ఉందా? “జరాతుష్ట్రుడు ఉవాచ” (ThUs Spake Zarathustra) అనేది మనుస్మృతికి పాఠరాం 

తరం అని ఆనడంలో అనుమానం ఏమైనా వుందా? 

ఒకవేళ మనువు నీషేల మధ్య వ్యత్యాసం ఏదైనా వుంటే అది ఇది. ఇప్పడున్న మానవ 

జాతితో పోల్చిచూస్తే (అంతకంటే ఉన్నతమైన) అధిమానవ జాతికి చెందిన ఒక నూతన 

జాతిని రూపొందించాలని నీషే నిజంగా కాంక్షించాడు. నీషే అలా చెప్తే దానికి వ్యతిరేకంగా 
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మనువు అధిమానవులమనుకొని విర్రవీగే వర్గం వారి హోదాకు సంబంధించిన దురహంకారాన్ని 

కాపాడే విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకొన్నాడు. నీషే అన్న “అధిమానవుడు'-లతని యోగ్యత 
కారణంగా అధిమానవుడైనటువంటివాడు. మనువు పేర్కొన్న అధిమానవుడు అతని పుట్టుక 

కారణంగా అధిమానవుడు అయినటువంటివాడు. నీషే చిత్తశుద్దిగల నిరాసక్త వేదాంతి. కాగా 

దీనికి భిన్నంగా, ఏ వర్షమైతే యోగ్యతను కోలోయినప్పటికీ 'లధిమానవి బిరుద క్స్ కోల్లోదో, 

అలాంటి సమూహంలో వుట్టిన వర్గం వారి ప్రయోజనాల్డి ల కాపాడటమనే తత్వాన్షే ప్రధానంగా 

పెట్టుకొని వారి తరపున పనిచేసిన కూలీ లాంటివాడూ-మనువు. మను ధర్మశాస్త్రంలోని ఈ 

మాటల్ని పోల్చి చూడండి.]]1 

“బాహ్మణుడు పైన పేర్కొన్న విధుల ప్రకారం జీవించలేకపోతే అతడు. సైనికుడిగా 
(క్షత్రియుడిగా) జీవించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ వృత్తి (తన వృత్తి కంటే) తర్వాత శ్రేణిలోది 
కాబట్టి.” (10-81) 

“ఒకవేళ అతడు వురోహితుడుగా, సైనికుడుగా-జీవించలేని పక్షాన వ్యాపారస్తునిగా జీవిం 
చవచ్చు. అతడే భూమిని దున్ని, పశువులను కాయవచ్చు.” (10-82) 

“మూర్చుడైన్సా విద్వాంసుడైనా బ్రాహ్మణుడు- -వేదికయందు ఆహితమైన అన్నీ ఏవిధంగా 
మహాదేవతో ఆవీధంగా ప్రకృష్ణమైన దేవతే” (9-317) 

“ఆ బ్రాహ్మణులు తమకుద్దిష్టాలైన కార్యాలే కాక, ఇతర తక్కువ కార్యాలు కూడా 

చేస్తుంటారు. అయినప్పటికీ పరదేవతారూప్పులు కాబట్టి వాళ్ళు మిక్కిలి వూజ్యులే! ఏవిధంగా 
అంటే తేజస్వి అయిన అస్టి శ్మశానంలో శవాన్ని దహిస్తున్నపటికీ, పఎత్ర యజ్ఞయాగాదులకు 

ఉపయుక్తమౌతున నట్లే.” (9-319) 

వీషే పొగడ్డకు మనుస్మృతి అనర్గమైవది. ఎందుకంటే నీషే ఉద్దేశంలో “క్సులీనులు, 
తత్వవేత్తలు, పైవికులు ఈ ముగ్గురు సామాన్య ప్రజానీకాన్ని కాపాడంతూ, మార్గదర్శకులుగా 
వ్యవహరిస్తారు.” కాబట్టి వ్షే మమస్మృతి పట్ల ప్రకటించిన అభిప్రాయం నిస్సందేహంగా తప్పడు 
అభిప్రాయమే. లేదా అతడు. మనుష్మృతిని సరిగా చదవనవైవా చదివి వుండకపోవచ్చు. ఎందు 
కంటే మనుస్మృతిలో అధిమానవుడికి సామాన్య మౌనవుడిపై హక్కులు మాత్రమే ఉన్నాయి. 
కానీ ఆ సామాన్యుని వట్ట ఏ విధమైన విధులూ లేవు. 

అధిమానవుని విషయంలో మమవు హీనమైన, నీచమైన దృక్తథాన్ని నీషే తత్వంతో 
పోల్చిచూస్తే మనువు దృక్తధం మరింతఆపహ్యమైందవి, వీచమైందవి అర్థమౌతుంది. ఈ సామా 

బిక వ్యవస్థనే హిందువులు వెలకట్టలేని ముత్యంగా పరిగణ పే శ్రీ గాందీ దీన్ని ప్ర పపంచానికి 
హిందువ్రులులిచ్చిన బహుమానంగా పమర్హించడానికీ ' గర్విస్తున్నారు. 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థమ కొవసాగించడానికి ఉపయోగించిన ప్రక్రియ ప్రత్యేకంగా 
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పేర్కోవలసిన మరో అంశం. ఈ ప్రక్రియ రెండంచెలది. 

ఈ సామాజిక వ్యవస్థను కొనసాగించే బాధ్యత రాజూ భుజస్కంధాల పై వుంచడమే 

దీనిలో మొదటి అంశం. మనువు ఈ విషయాన్ని చాలా సూటిగా చెప్తాడు. 

రాజు ప్రతి వైశ్యుడినీ వ్యావారం, లేదా వడ్డి వ్యాపారం చేయమని లేదా వ్యవనాయం 

చేయమని, లేదా పశువులను పెంచమని ఆజ్ఞాపించాలి. అలానే సేవకుల తరగతికి చెందిన 
(a 5 లాం — ప్రతీ వ్యక్తినీ (శూ[ద్రునీ) ద్విజులకు సేవ చెయ్యమని ఆజ్ఞాపించాలి.” (8-410) 

“రాజు పరిశీలనాత్మక దృక్షధంతో వ్యాపారుల్ని, కార్మికుల్చి, వారివారి వృత్తి ధర్మాల్ని 

పాటించేటట్టు చెయ్యాలి. ఎందుకంటే అటువంటి వ్యక్తులు తమ పనులను విస్మరిస్తే ప్రపంచం 

గందరగోళంలో పడిపోతుంది.” (8-418) 

ఈ విషయంలో రాజుకి బాధ్యత అప్పచెప్పడంతోనే మనువు ఆగలేదు. వ్యవస్థను నిర్వ 

హించి, కొపాడడంలో రాజు తన విధిని నిరంతరం నెరవేర్చాలని అతను ఆశించాడు. అందుకే 

రాజు విషయమై మనువు మరో రెండు నియమాలు చేశాడు. మొదటిది-కొనసాగుతున్న వ్యవ 

స్థను అలాగే నడపడంలో రాజు విఫలమైతే, అతడి సామాన్యుడిలానే శిక్షించాలి. ఇది మను 

చెప్పిన క్రింది ఉదాహరణల ద్వారా సులువుగా అర్ధమవుతోంది. 

“తండైనా, తల్లెనా, స్టేహితుడైనా, భార్య అయినా, కొడుకైనా, ఇంటి వూజారైనా వారి 

విధుల్ని ఖచ్చితంగా నిర్వర్తించకపోతే వారిని రాజు శిక్షించాలి.” (8-335) 

“కింది తరగతి వ్యక్తీ తప్ప చేస్తే ఒక పణం జరిమానా వేస్తే అదే రాజు చేస్తే అతనికి 

వెయ్యి పణాలు జరిమానా విధించాలి. ఇవి అతను వురోహితులకైనా ఇవ్వవచ్చు లేదా నదిలో 

పారేయవచ్చు. ఇది పవిత్ర నియమం.” (8-336) 

రాజు విషయంలో మనువు విధించిన రెండో నియమం: 

“కొనసాగుతున్న వ్యవస్థను రాజు పట్టించుకో కపోయినా లేదా వ్యవస్థకు స్యతిరెకంగా 

వున్నా ఆ రాజు మీద బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులకు ఆయుధ విప్పవం జరిపే హక్కు 

ఉంది” అన్నాడు. 

“నది నిర్వహణను ఎవరైనా బలవంతంగా ఆవుచేసినా, కష్టకాలంలోనూ, విపత్తు సంభ 

వించినప్పడును ద్విజులు ఆయుధాలు చేపట్టవచ్చు.” (8-348) 
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తిరుగుబాటు చేసే హక్కు పైతరగతులు మూడింటికే తప్ప శూద్రునికి ఇవ్వలేదు 

మనువు. ఇది చాలా సహజం. ఎందుకంటె పైనున్న మూడు తరగతుల వారే ఈ వ్యవస్థ 

కొనసాగింపు వల్ల లాభం పొందుతారు. ఒకవేళ క క్షత్రియులు రాజుతో కుమ్మక్కయి వ్యవస్థను 

p కా నాశనం చేస్తే సం చేయాలి; అప్పడు అందరినీ, ప్రత్యేకి ంచి క్షత్రియుల్ని శిక్ష క్రీంచే అధిక రం 

మనువు (బాహ్మణులకు ఇచ్చాడు 

“చట్టం చక క్కగా తెలిసిన బ్రాహ్మణుడు ఏ గాయం తగిలినా రాజుకి ఫిర్యాదు చెయ్య 

వలసిన పనిలేదు. ఎందుకంటె అతడు స్వశక్తితోనే అతనికి గాయం చేసిన వారికి బుద్ధి 

చెప్పగలడు.” (11-31) 

“తన మీద తాను ఆధారపడే ఆ బ్రాహ్మణుని స్వశక్తి రాజ్యాధికారం కంటె గొప్పది. 

ఎందుకంటె రాజ్యాధికారం ఇతర వ్యక్తులపై ఆధారపడి చెలాయించేది. అందుచేతనే స్వశక్తితోనే 

బ్రాహ్మణుడు. తన శత్రువులను నిర్భంధించగలడు.” (11-32) 

“అధర్వణుని ద్వారా అంగీరసునికి బోదించబడిన శక్తవంతమైన మంత్రాల్లి బ్రాహ్మణుడు 

నిస్సంకోచంగా ప్రయోగించవచ్చు. ఎందుకంటె వాక్కే అతని ఆయుధం. దానితోనే అతను 

తనను అణగదొక్కే వారిని నాశనం చెయ్యగలడు. (11-33) 

“బాహ్మణ వర్గంపై కఠినంగా చెయ్యెత్తే సైనికుణ్ని వురోహితుడు తనకు తానే శిక్షించాలి. 

ఎందుకంటే నిజానికి బ్రాహ్మణుని నుంచే సైనికుడు ఉద్భవిస్తాడు కనుక.” (11-320) 

ఆయుధాలు చేపట్టనిదే బ్రాహ్మణులు క్షత్రియుల్ని ఎలా శిక్రీసారు? మనువుకిది తెలుసు, 
శే క్రి కి బాప పటే వ అందు క్షట్రయుల్ని శెకంచడానిక (బాహ్మణులకు ఆయుధాలు చేపట్టి హక్కు కల్పించాడు. 

“సైన్యాన్ని ఆదేశించడానికి, రాజ్యాధికారాన్ని చెలాయించడానికి శికి క్షించే అధికారం కోసం 

అన్ని దేశాల (జాతులపై) మీద నార్వభౌమాధికారానికి వేదశాస్తుం క్షుణ్ణంగా అవగాహన 

చేసుకున్న వాడే అర్హుడు. అంటే బాహ్మణుడు మాత్రమే అరుడు.” (12-100) 
జూ యా 

ఆచరణలో వున్న సామాజిక వ్యవస్థ క్ కొనసాగింవునకు రెండవ ప్రక్రియ మొదటిదానికంటె 

భిన్నమైనటునంటిది. నిజం చెప్తాలంటే హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో ఇది ఒక ప్రత్యేకాంశం. _ 

ఆచరణలో వున్న సామాజిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా దాడి జరుగకుండా, దాన్నే కాపా 

డుకుంటానికి చేసిన ప్రయత్నం సందర్భంగా మనం మూడు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. 

విప్లవం ఒక క్కసారి పెల్లుబుకటానికి కారణాలు ఇవి. 1. అకమం జరుగుతోందన్న తెలివిడి. 

2. అక్రమం వల్ల దుఃఖపడుతున్నామని తెలుసుకొనే సామర్ధ్యం. 3. ఆయుధాల లభ్యత. 
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ఇక నిషప్టవాన్ని అణచివేయడానికి రెండు మార్గాలున్నాయి. ఒకటి అసలు విప్లవం తలెత్తకుండా 

చూడటం. రెండు ఒకవేళ వచ్చినా దాన్ని అణచివేయడం. ఈ రెండు విషయాలు అంటే 

విప్లవం రాకుండా చూడటం సాధ్యమా లేక దాన్ని అణచివేయడం మాత్రమే ఏకైక మార్గమా 

అనేది విప్లవం పెల్లుబుకటానికి కారణమైన పైన పేర్కొన్న మూడు అంశాల నియంత్రణ మీద 
ఆధారపడి వుంటుంది. 

ఎప్పడైతే సామాజిక వ్యవస్థ సామాన్య వ్యక్తికి అభివృద్ధి చెందే అవకాశాన్హీ విద్యా 

హక్కునూ, ఆయుధాలు చేపట్టి హక్కునూ ఇవ్వదో, అప్పడు ఆ సామాజి క్త వ్యవస్థ మీద ఎప్టవం 

వచ్చే అవకాశం ఉండదు. అందువల్ల సామాన్య జనులకు అవి అందకుండా చేసి, నిప్పవం 

వచ్చే స్థ సితి లేని స్థాయిని కల్పించి, తన్నుతాను పరిరక్రీంచుకుంటుంది. అదే సామాజిక వ్యవస్థ 

విద్యా హక్కునూ, ఆయుధాలు చేపట్టి హక్కునూ కల్పిస్తే బాధలకు గురైన వారి నుంచి 

విస్టవాన్ని ఆపడం నాధ్యం కాదు, ఒకవేళ విప్లవమే గనుక సంభవిస్తే, ఆ విస్పవాన్షి బలంతో, 

బీభత్త్సంతో అణిచివేయడం ఒక్కటే మిగిలిన మార్గం. హిందూ సాంఘిక వ్యవస్థ మొదటి పద్దతిని 

అవలంబించింది. కింది తరగతుల సామాజిక స్థాయిని, రానున్న అన్ని తరాలకు ఖరారు 

చేసింది. వారి ఆర్థిక స్థాయిని కూడా స్థిరంగా నిర్జారించింది. రెండింటి మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం 

లేకపోవడంతో ఫిర్యాదు తలెత్తే అవకాశం లేదు. కింది తరగతులకు విద్యార్హతను “కల్పించలేదు. 
ఫలితంగా కింది స్ధాయి వర్గంలో తమకు అన్యాయం జరుగుతోందనే కారణంతో ఫిర్యాదు 

చేయగల చైతన్యం "వారిలో "లేదు. ఒకవేళ వారిలో ఆ చైతన్యం వున్నా తమ ఆ నిమ్మ 

స్థాయికి ఎవ్వరూ బాధ్యులు కారనే ఆలోచన పాతుకొనిపోయి ఉంది. అది తలరాత ఫలితమని 

అనుకొన్నారు. ఉపద్రవం కలుగుతోందని ఊహించినా, ఆ ఉపద్రవానికి కారణమైన దాన్ని గుర్తించే 

చైతన్యం కలిగినా కింద తరగతుల వారు హిందూ సామాజిక క వ్యవస్థపై తిరుగుబాటు చేయలేదు. 

ఎందుకంటే ఆ వ్యవస్థ వారికి ఆయుధాలు పట్టి హక్కు ఇవ్వలేదు. ఆఖరికి మహమ్మదీయులు, 

నాజీలు వంటివారి సామాజిక వ్యవస్థలు కూడా “దీనికి విరుద్దంగా ప్రవర్తించాయి. వారు అందరికీ 

సమాన అవకాశాలు కల్పించారు. విద్యను పొందే స్వేచ్చను ఇచ్చారు. ఆయుధాలు పట్టె హక్కుని 

కూడా ఇచ్చారు. అయితే బిప్ట్లవం ఏదైనా వస్తి మాత్రం బలం ద్యారా, హింసాయుత పద్దతుల 

ద్వారా అణచివేసే మార్గానికి వూనుకొన్నారు. అవకాశాన్ని వినియోగించుకొనే స్వేచ్చ, విజ్ఞానాన్ని 

ఆర్టించే స్వేచ్చ ఆయుధాల్ని పట్టే స్వేచ్చలను నిరాకరించటం చాలా క్రూరాతిక్రూరమైన అక్రమం. 
దీని ఫలితాలు మనువు మనిషిని విచ్చిత్తికి, నిర్వీర్యతకు గురిచేశాడు. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ 
ఇలా చేయటాన్ని సిగ్గుగా ఏనాడూ భావించలేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ 

దీని ద్యారా రెండు విషయాల్ని సాధించింది. ఆచరణలోని ఆ సామాజిక వ్యవస్థ అత్యంత 

సిగ్గుచేటు పద్ద పదతులే అయిన, సమర్ధమైన పద్ధతుల్ని కనుగొన్నది. ఇది మొదటి అంశం. “పౌరుషాన్ని 

అతి ఘోరంగా ధ్వంసం చేసే మార్గాలు 'ఉపయోగించినప్పటికీ; ఆ వ్యవస్థ హిందువుల్ని ఎంతో 

గొప్ప శాంతస్వరూవులు అన కీర్తించేటట్లు చేయటం రెండో అంశం. నాజీలు హిందువుల 

వద్ద నేర్చుకోవలసింది చాలా ఉంది. సామాన్య ప్రజానీకాన్ని అణచివేసే నైపుణ్యం నాజీలు 

హిందువుల దగ్గర పుణికివుచ్చుకొని ఉండి వుంటే; వారు *జూస్ (తవ) మీద క్రూరంగా 

వ్యవహరించి వారిని మసిచేసి వుండేవారు కారు. హిందువుల దగ్గరే గనుక వారు నేర్చుకొని 
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ఉంటే ఆ పద్దతుల్లో జ్యూస్ సిలను తేలిగ్గా నాశనం చేయటమే కాదు; ప్రపంచమంతటిలోనూ 

పరమశాంతమూర్తులు తామేనని వెల్లడించుకొనేవారు. 

ఇక హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో మూడో ప్రత్యేకాంశం ఏమిటంటే-ఆ వ్యవస్థను 

దేవుడే నిర్మించి ఇచ్చాడనేది. అందువల్లే అది పవిత్రం; ఇతరులెవ్వరూ దాని సమీపానికి కూడా 

చేరరానిడి; మార్పుకు, విమర్శకు అలీతమయింది అనే భావనను కల్పించిందది. హిందూ 

సామాజిక వ్యవస్థ “తాలూకు దెవత లక్షణాల పై ఎవరి మనసులోనైనా తనుమూనం ఉంటే; ఆ 

అనుమానాన్ని. భగవద్గిత, మనస్మృతులలోని ఈ దిగువ ళ్టక భాగాలు నివృత్తి చేస్తాయి. హిందూ 

దేవుళ్ళలో ఒకడైన శ్రీకృష్ణుడు ప పలికిన (భగవత్) గీతాసారం ఇదీ: 

“నాకై నేనే గుణాల్ని బట్ట, కార్య నిర్వహణను బట్ట ఈ చతుర్వుర్లములను (బ్రాహ్మణ, 

క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వర్ణాలను) సృష్టించాను. దీన్ని తయారుచేసిన వాడను నేనే.” (4-13) 

“గ పరాంతపా! ప ప్రకృతిగతమైన వ్యక్తి గుణాల్ని బట్ట బ్రాహ్మణులకు (పురోహితులు), 

క్షతియులకు (యోధులు) వైష్యలకు (వ్యాపారులు). శూద్రులకు (సేవకులు) విధులు నిర్ణ 

యించడం జరిగింది. బాహ్మణునికి సహజమైన విధులు శాంతి, ఆత్మ నఎగ్రహం, మతాచార 

నిరాడంబరత, శుభ్రత వినమత, ముక్కుసూటిగా పోవడం (మానవత్వం), జ్ఞానం (ఆధ్యాత్మిక 

జాం, విజ్ఞానం (రాజనీతి, అస్తిక్య-బుద్ది (రేపటిపై నమ్మకం) మొదలైనవి. ఇక క్షత్రియుని 

సహజమైన విధులు (కర్మలు) ఏవంటే శౌర్యం, తేజస్సు, ధైర్యం, ఏకా గత, వెన్ను చూపనితత్వం, 

జౌదార్యం, అధికార నిర్వహణం (ప్రజల మీద, గోరక్ష (గోవులను కాపాడటం) మొదలైనవి. 

“వాణిజ్యం” (అంటే వ్యాపారం) వైశ్యుని సహజ విధి. అలాగే శూద్రుడి సహజ విధి సేవ 

(18: 44-44) 

కృష్ణుడు హిందూ సమాజ వ్యవస్థపై విమర్శలను అనుమతించలేదు. అతనిలా అన్నాడు: 

“జ్ఞాని (పండితుడు) అయినవాడు కర్మలలో ఆసక్తులైన అజ్ఞానులకు ఆ కర్మల పట్ట 

వైముఖ్యాన్సి కలిగించకూడదు. మరేం చెయ్యాలంటే తాను "వూనికతో ఆయా కర్మలను ఆచ 

రిస్తూ వారిచేత కూడా (వారివారికి నిర్దేశింపబడిన) కర్మలను చేయిస్తుండాలి. ...వరివూర్ణ 

జ్ఞానవంతుడు అజ్ఞానుల విశ్వాసాలను చెదరగొట్టకూడదు.” (3-26) 

ఒకవేళ హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ గనక కుప్రకూలిపోతే, దాన్ని సంస్కరించే బాధ్యతను 

కృష్ణుడు ప్రజలకు ఇవ్వదలచుకోలేదు. ఆ “పనిని తనకీ వదలి పెట్టమన్నాడు. భగవద్దీతలో- కృష్ణుని 

హితబోధలో దీనికి చక క్కని నాక్ష్యం లభిసోంది. కృష్ణుని మాటలివి; 

“ఓ భరతా! ఎవడైతే ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, అధర్మానికి వృద్ది ఏరడుతుందో 
ఉపా (ఇ ఎ 
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అప్పడల్లా నన్ను నేను సృష్టించుకుంటాను. (నా అంతట నేనే వుడతాను.) దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ 

కోసం ప్రతి యుగంలోను నేను అవతరిస్తున్నాను.” (4-7, 8) 

ఇది హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలోని విశేషాంశమే కాదు. విలక్షణమైన అంశం కూడా! 
దైన నివేదనాల్ని పరిశీలిస్తే-సమాజం నిశ్చల పదార్థాలకు కూడా పట్టాభిషేకం చేసి, అవి పవిత్ర 
"మని ప్రజలలో మతపరమైన నమ్మకం కలిగించిన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. రాళ్ళను, నదులను, 

చెట్లను-దేవుళ్ళుగాను, దేవతలుగాను మలచిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాగే సంఘం 

జీవరాశులకూ పట్టం కట్టి అవి పవిత్రమని ప్రజలలో మతపరమైన నమ్మకం కలిగించిన ఉదా 

హరణలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన సామాజిక వ్యవస్థకు మతం ద్వారా పట్టం 

గట్టి దాన్ని పవిత్రం చేసిన ఉదాహరణలు మాత్రం మచ్చుకైనా లేవు. ఆటవిక (వురాతన) 

ప్రపంచానికి తెగల సంబంథమైన వ్యవస్థ, గిరిజన వ్యవస్థ ఉండేవి. కానీ తెగల సంబంధమైన 

వ్యవస్థ గిరిజన వ్యవస్థలు కేవలం సమాజ వ్యవస్తలు మాత్రమే. కానీ అవి ఎప్పడూ మతం చేత 

భగవత్కార్యానికై నివేదింపబడలేదు. పవిత్రం చేయబడలేదు. మార్పుకి అతీతంగా ఉండలేదు. 

ఈజిన్హు, పెర్షియా, రోమ్, గ్రీసు వంటి ప్రాచీన దేశాల్లో ప్రతిదానికీ దానిదైన సామాజిక వ్యవస్థ 

ఉండేది. ఆ వ్యవస్థలో కొందరు స్వతంత్రులు. కొందరు బానిసలు. కొందరు పౌరులు. కొందరు 

పరాయిలు. కొందరు స్వజాతీయులు. మరికొందరు తదితరులు. ఈ భిన్న తరగతుల ప్రజలతో 

కూడిన వ్యవస్థ కూడా సామాజిక వ్యవస్థ మాత్రమే! అయినా అది మతంచేత భగవంతునికి 

నివేదించబడలేదు. పవిత్రీకృతం చేయబడలేదు. మార్తుకి అతీతంగా ఉండలేదు. అధునిక ప్రపంచ 

దేశాల్లో కూడా వాటివాటికి సంబంధించిన వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. కొన్నిట్లో ప్రజాన్వామ్యం, కొన్నిట్లో 

ఫాసిజమ్. కొన్నిట్లో నాజిజమ్, ఇంకొన్నిట్లో బోల్షివిజం ఉన్నాయి. కానీ వీటిల్లో కూడా వ్యవస్థలు 

కేవలం సామాజిక వ్యవస్థలే. అయినా అవి వముతంచేత భగవత్కార్యానికి నివేదించటం గాని, 

పవిత్రీకృతం చేయబడటం కాని జరుగలేదు. అంతేకాదు మార్పుకి అతీతమైనవి ఏమీ కావు అవి. 

ఏ దేశంలో కూడా సమాజం బతుకుతెరువైన తన వృత్తుల్ని మతపరంగా పవిగ్రీకృతం 

చేయలేదు. ఆర్థిక వ్యవహారం మతానికి దూరంగానే తన ఉనికిని కాపాడుకుంది. ఆటవిక 

సమాజానికీ మతం లేకపోలేదు. కానీ అక్కడ వేట ఒక వృత్తిగా మతంచేత పవిర్రికృతం 

చేయబడలేదు. అలాగే వ్యవసాయాన్ని ఒక వృత్తిగా ఎప్పడూ, ఎక్కడా మతపరంగా పవిర్రీకృతం 

చేయటం జరగలేదు. లార్జ్, విలన్స్, సర్డ్ల వంటి శ్రేణులుగా విభజితమైన ఫ్యూడలిజం కూడా 

సమాజపరమైనదే. కానీ దానిలో పవిత్రత ఏదీ లేదు. 

మనిషికీ, మనిషికీ మధ్య సంబంధాలను సామాజిక వ్యవస్థలో మతపరంగా పవి గ్రీకృతం 

చేయటం; మూర్తులకు అతీతం చేయటం చేసినవారు ప్రపంచం మొత్తంమీద హిందువులు 

ఒక్కరే. శ్రామికునికీ, శ్రామికునికీ మధ్య సంబంధాలను ఆర్థిక వ్యవస్థలో మతపరంగా వునీతం 

చేయటం; శాశ్వతంగా మార్పుకి అతీతం చేయటం చేసిన వారు కూడా ప్రపంచం మొత్తం మీద 

హిందువులు ఒక్కరే! 
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కాబట్టి హిందువులకు పవిత్రమైన, మతపరమైన నియమావళి ఉందంటే సరిపోదు. 

పార్మీయులకు, యూదులకు, క్రైస్తవులకు, మహమ్మదీయులకు కూడా పవిత్రమైన నియమావళి 

ఉంది. వారు నమ్మకాలనీ, ఆచారాలనీ మతపరంగా పవిత్రం చేస్తారు. కానీ వారో ప్రత్యేకమైన 
సామాజిక చట్రాన్ని గానీ ఏ ఇద్దరి వ్యక్తుల నడుమ సంబంధాలను గానీ మతపరంగా పవిత్రం 

చేయలేదు. మార్పుకి అతీతమైనదిగా కూడా చేయలేదు. ఈ విషయంలోనూ హిందువులు 

ఒంటరులే! ఇదే హిందూ సామాజిక వ్యవస్థకి కట్టివేసే శక్తిని కాలం ఆటుపోట్లకి లొంగకుండా 

అతీతంగా నిలబడే మహత్తర శక్తిని ' ఇచ్చింది. 

సనాతన హిందువులు దీన్ని (ఇప్పటివరకు చేసినదాన్ని) హిందూ సామాజిక వ్యవస్థకి 

ఒస్తే చక్కని, సరైన వర్ణన అని అంగీకరెంచి తీరుతారు. అయితే సంస్కర్త మాత్రమే దీన్ని 
వ్యతిరేకించే అవకాశం ఉంది. బ్రిటిషు వాది రాకతో ఇప్పడిక అది గత చరిత్రగా మారిపోయిందని 

అతను అనచ్చు. ఆ అభిప్రాయానికి కలవరపడవలసిన "పనిలేదు. ఎందుకంటే, అందులో అతను 

“పవ్దలో కాలు” వేస్తున్నాడు. సమూహాలుగా అంతరించిపోయిన వ్యవస్థలు అలవాట్ల రూపంలో 

బతికే వుంటాయని ఆ అభిప్రాయం విస్మరిస్తోంది. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ హిందువులకు 

అలవాటుగా మారిందన్న ఆ వ్యవస్థ నూటికి నూరు పాళ్ళు అమలులో ఉన్ల నత అలవాటుగా 

మారిందన్న - వాస్తవాన్ని ఎవరూ కాదనలేరు. 

అనువాదకులు: బాబి వర్దన్ 

డా. పి.ఆపదరావు 

:అథస్తూ-కలు: 

1. ఈ మినహాయింపు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచేత 1837 వరకు కొనసాగించబడింది. 1837లో 
“పీనల్ లా” సవరించబడింది. దాని ప్రకారం హత్య చేసిన బ్రాహ్మణునకు మొట్టముద 

టగా మరణశిక్ష విధించటం జరిగింది. “ఇండియన్ స్టేట్స్లో ఇంకా ఈ మినహాయింపు 

ఉంది. ట్రావెన్కోర్ (త్రివేండ్రంలో దివానుగా ఉన్న బ్రాహ్మణుడొకడు ఈ ప్రత్యేకా 
ధికారం కొనసాగించనందుకు-అంటే ఉరిశిక్షకు వ్యతిరేకంగా-అనుచితమైన బహిరంగ 

విమర్శ చేశాడు. బ్రాహ్మణులను ఉరితీయుటానికి బదులుగా (ఆ రాజ్యంలో) అసలు 

ఉరిశిక్షనే రద్దు చేశాడు అతడు. 

2. మనుధర్మ శాస్త్రం: 3-12, 13 జ్జ ఈ విశేషాధికారం భారతదేశంలో కోర్టులచేత 

గుర్తింపబడింది. 

3. వును. 11-31. ఈ విశేషాధికారం రద్దు చేయబడింది. 
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. మను. 11-32. ఈ విశీషాదికారం ఇప్పడు లేదు. 

. వును. 8-37 

. చును. 8-38 

. మను. 9-323 

. నును. 7-133 

. మను, 7-134 

. వును. 9-189 

. బాహ్మణుల్న ఖచ్చితంగా వరించాలంటే అధివూనవ్వడు కంటే కూడా అతడు అతి 

గొప్పవాడు. అతనికంటే దిగువున, అట్టడుగువాడైన సామాన్యుని (శూద్రుని) పైన క్షత్రి 

యులు, వైశ్యులు ఉన్నారు. క్షత్రియులు, వైశ్యులు అధికులే కాని అధిమానవులు కారు. 

అందువల్ల. “అధిమానవు'డన్ష ఈ పరిభాషను మార్భవలసిన ఆవశ్యకత లేదు. 
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అధ్యాయం — d 

హిందూ నుత చిహ్వాలు 

[ఈ శీర్షికతో 37 పేజీలున్నాయి. ర అధ్యాయం అసంపూర్ణంగా కనిపిస్తోంది. అయితే 

ఇది మౌలిక ప్రణాళికలోని ఏడవ టాపిక్కు సంబంధించినదిగా తెలుస్తోంది. గభారతదేశం-క 

మ్యూనిజం” అన్న వ్యాసం కాయితాలకు కలిపి ఈ పేజీలు ఒక రిజిష్టర్గా జతచేసి వున్నాయి. 

టైప్ చేసిన ఈ ప్రతిని డాక్షర్ అంబేద్కర్ రాసిన విషయసూచికతో సహా ఇక్కడ పొందుపరుస్తు 
న్మాము. 

“నేను హిందువును కాగలనా?” అన్న శీ శీర్షికతో రాయదలచిన వుస్తకానికీ సంబంధించిన 

ప్రణాళిక ఫోటో కాపీని మూల ప్రతి (చిరుగు పట్టినది) నుంచి ముద్రిస్తున్నాము. -సంపాదకులు] 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో ప్రత్యేకత ఏదయినా వున్నదా? పరిశోధకులు జరిపిన 

పరిశోధనల గురించి అవగాహన తేని; వాస్తవాన్ని గుర్తించలేని హిందూ మతస్థుడు, హిందూ 

మాజంలో యే విధమైన (పల్యేకత, అసహజత గల అంశాలు లేవని చెబుతాడు. అలా 

చెప్పడం సహజమే! బయటి ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోకుండా గిరిగీసుకొని బతికే మనుష్యులు 

వారవలంబించే పద్దతుల ప్రత్యేకతలను గుర్తించి చైతన్యాన్ని కలిగి వుండటం చాలా అరుదు. 

తరతరాల నుండి కూడా వ్యక్తులు తమకంటూ ఒక పేరును పెట్టుకోవడం నిరంతరాయంగా 

చేస్తూనే వున్నారు. కానీ హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ హైందవేతరుల చేత, విదేశీయుల చేత 

ఎలా చూడబడింది? హైందవ విధానం హిందువులకు కనించినట్టుగా ఒక సహజమైనదిగా, 

ప్రకృతిసిద్ధమైనదిగా యితరులకు కన్దించిందా? 

క్రీ. పూ. సుమారు 305 సం. కాలంలో చంద్రగుప్త మౌర్యుని ఆస్థానానికి విచ్చేసిన 
గ్రీకు రాజు సెల్యూకసు నికేటరు తాలూకు భారత రాయబారి మెగస్తనీసు హిందూ సామాజిక 

వ్యవస్థను సాధారణత లోపించిన ఒక ఎచిత్రమైన పద్ధతిగా భావించాడు. అందుకే అతడు 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ తాలూకు ప్రత్యేక లక్షణాలను వర్ణించటానికి అంతటి శ్రేద్దను 

కనబరిచినాడు. అతడు తన్ గ్రంధంలో ఆనాటి స్థితిని యూ విధంగా పొందుపరిచాడు. 

“భారతదేశ జనాభా ఏడు భాగాలుగా విభజింపబడింది. తత్వవేత్తలు మొదటి తరగతికి 
చెందుతారు. వీరు సంఖ్యాపరంగా సమాజంలో చాలా తక్కువగా వున్నారు. వూజా వునస్కా 
రాలు, ఇతర ఆధ్యాత్మిక తంతులు చేసే వ్యక్తులు వీరు. వీరి సేవలను వినియోగించుకోవాలంటే 

కొంత మూల్యాన్ని చెల్లించాలి. రాజులు బహిరంగంగా వీరి సేవలను తమ కొలువులో 

ఒక విలక్షణమైన పద్దతిలో వుపయోగించుకొంటారు. నూతన సంవత్సరం మొదటిలో యీ 
తత్వవేత్తలు "సామూహిక ౦గా ప్రధాన ద్వారాల వద్ద రాజుకు ఎదురుగా గుమిగూడి సాహిత్య 
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రచనల గురించి, పాడి పంటల అభివృద్ధి గురించి ఉపయోగకరమైన సలహాలను ప్రకటిస్తారు. 

వీరిలో యెవరైనా మూడుసార్లు తప్పడు సమాచారం యిచ్చినట్టుగా కనుగొనబడితే అతడు తన 
శేష జీవిత పర్యంతం యెటువంటి సలహాలూ యివ్వరాదనే నిషేధం విధించబడుతుంది. 

శ్రేష్టమైన సలహాలు యిచ్చినవారు శిస్తులు, తదితర చెల్లింపుల నుండి మినహాయింపబడతారు. 

రెండవ తరగతికి చెందినవారు వ్యవసాయదారు, మొత్తం జనాభాలో వీరు ఎక్కువ సంఖ్యలో 

ఉంటారు. సాధు స్వభావులైన వీరు యుద్దాలు డో శాఖ నుండి మినహాయింపబడి వుంటారు. 

ఎటువంటి భయభీతులు లేకుండా భూములను నిరంతరాయంగా సాగుచేస్తూ ఉంటారు. అల 

జడులు, ఆందోళనల్లో పాలువంచుకోవడానికి గాని, మరియే యితర ప్రయాజనార్దం గాని వీరు 

పట్టణాలకు వెళ్ళరు. “అందువలన దేశంలో ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే సమయంలో కొంతమంది 

వ్యక్తులు అస్తుశస్తాలు చేతబూని తమ ప్రాణాలు యెదురొడ్డి యుద్దాలు చేస్తూ వుండగా వారి 

సమీపంలో గల మరికొందరు వ్యక్తులు వూర్తి రక్షణతో భూమిని సాగు చేసుకొనడం జరుగుతూ 
వుంటుంది. భూమి మొత్తం రాజు సొత్తు కాగా, కర్షకులు ఉత్పత్తిలో నాలుగవ వంతును 

తాము పొందే షరతుమీద యీ భూమిని సాగు చేస్తుంటారు. 

పశువుల కాపరులూ, వేటగాళ్ళూ మూడవ తరగతికి చెందినవారు. వేటాడడానికి, పశు 

వులను పెంచడానికి, ఒట్టవోయిన పశువులను అమ్మడానికి, కిరాయికి యివ్వడానికి గాని యీ 

తరగతి వారు మాత్రమే అనుమతింపబడతారు. క్రూరమృగాల నుండి, పొలాల్లో నాటిన 

విత్తనాలను నాశనం చేసే పశు పక్ష్యాదుల నుండి భూమిని పరిరక్షించి దానికి పరిహారంగా 

కొంత ధాన్యాన్ని రాజు నుండి వీరు పొందుతారు. వీళ్ళు సంచార జీవనాన్ని గడుపుతూ 

గుడారాల్లో నివసిస్తుంటారు. 

వర్తక పనులు చేసేవారూ, వస్తువులనమ్ముకొనే వారు, శారీరక (శ్రమ చేసే పనివారు 
వీరితో కూడుకొన్నదే నాలుగవ తరగతి. వీరు ప్రభుత్వానికి శిస్తులు చెల్లిస్తూ, కొన్ని ప్రత్యేకమైన 

'సవలు చేస్తూ పంటారు వీరు. అస్తు శస్తాలను తయారు చేశే సేవారుగా, ఓడలను తయారు 

సేవారుగా కేవలం రాజు కోసం మాత్రమే పనులు చేసేవారుగా వీరి జీతాలను, ఆహార 

పదార్దాలను రాజు నెలవు నుండే సరఫరా చేస్తారు. సైనికులకు ఆయుధాలను సైన్యాధికారి 

అందజేస్తాడు. నావికాధిపతి ప్రయాణీకులకు వాణిజ్య వేత్తలకు ఓడలను అద్దెకు సరఫరా చేసాడు. 

పోరు సలిపేవారు ఐదవ తరగతికి చెందినవారు. వీరు యుద్దావసరాలు లేనపుడు 

త్రాగుడుకు, సోమరితనానికీ తమ సమయాన నంతా వినియోగిస్తారు. వీరి పోషణ ఖర్చునంతటినీ 

రాజే భరిస్తాడు కాబట్టి వీరు యెప్తడు పిలుపు వస్తే అప్పడం యుద్ద భూమికి తరలి వెళ్ళడానికి 

సర్వదా సిద్దంగా వుంటారు. 

ఆరవ తరగతికి చెందినవారు సంచాలకులు లేదా పర్యవేక్షకులు. వీరు దేశంలో జరుగు 

తున్నదంతా తనిఖీ చేసూ రాజుకు రహస్య నివేదికలను సమరిసుంటారు. వీరిలో కొందరికి నగర 
బాలో అ) వాతో 
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పర్యవేక్షణ అప్పగించబడితే, మరికొంత మందికి సైనిక పర్యవక్షణాభారం అప్పగించబడుతుంది. 

నగర రహన్య తనిఖీదారులు తమ అనుచరులుగా నగరంలో ఉన్న వారిని నియమించుకోగా, 

సైనిక రహస్య తనిథీదారులు తమ అనుచరులుగా సైన్యంలో వున్న వారినే నియమించుకొం 

టారు. అత్యధిక సామర్ధ్యం గలవారు విశ్వాసపాత్రులైన వారు మాత్రమే యీ నియమకాలకు 

అరులు. 
ఎం 

పాలనాధికారులు, న్యాయాధీశులు ఏడవ తరగతి చెందినవారు. ప్రభుత్వంలోని న్యాయ 

న్ధానాలూ, ప్రజా పరిపాలనకు సంబంధించిన అత్యున్నత పదవులు వీరి హస్తగతమై వుంటాయి. 

ఒక కులం వారు యింకొక కులం వారిని వివాహమాడటానిక, ఒకరి వృత్తిని లేదా 

వ్యాపారాన్ని యింకొకరితో బదలాయించుకోవడానికి, ఒకటికి మించి యెక్కువ వ్యాపారాలను 

చేయడానికి వీలులేదు. కేవలం తత్వవేత్తలు మాత్రమే వారి యొక్క నిశిష్టత వలన యీ 

ఆంక్షల నుండి మినహాయింపు పొందుతారు.” 

శ్రీ. శ. సుమారు 1030 కాలంలో తన భారతదేశ పర్యటనా విశేషాలతో అల్బెరూనీ అనే 

చరిత్రకారుడిని సైతం హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలోని అసాధారణత ఆకట్టుకుని ఉంటుంది. 
అందుకే ఆయన కూడా తన వరిశీలనలటో దాని గురించి విస్మరించలేదు. ఆయన చెప్పింది ఇది; 

హిందువులు తమ కులాలను వర్గాలుగా పిలుచుకొంటారు. అంటే రంగులు, వంశపా 

రంసర్యరీత్యా వాటిని జాతకాలు లేదా జన్మలు అని పిలుచుకుంటారు. తొలుత యీ కులాలు 

కేవలం నాలుగు మాత్రమె. అనా 

1 మొదటి ఉన్నత కులం బాహ్మణులు. వారు బ్రహ్మముఖం నుండి పుట్టారని హిందూ 

(గ్రంథాలు చెవుతున్నాయి. ప్రకృతి శక్తికి ఒక ప్రతినామమే బ్రహ్మ. శరీరంలో ముఖం 

ఉన్నత భాగం. బ్రాహ్మణులు మొత్తం మానవులలో ఉన్నతులు, కాబట్టే వారిది ఉత్తమ 

జన్మగా హిందువులు పరిగణిస్తున్నారు. 

11 తరువాతి కులం క్షత్రియులు. వీరు బ్రహ్మ భుజాలు చేతుల నుండి సృష్టింపబడిన 

వారుగా చెపకొంటున్నారు. వీరి సాయి బాహ్మణునికంటె చెవకోతగినంత తక్కువేమీ 
యో (ఉన) 9పో 

కాదు. 

mI బ్రహ్మ తొడల నుండి సృష్టింపబడిన వైశ్యులు మూడవ కోవకు చెందుతారు. 

IV బ్రహ్మ పాదాల నుండి సృష్టింపబడిన శూద్రులు నాలుగవ కులం. 
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ఈ చివరి రెండు కులాల మధ్యా చెప్పకోదగినంత అంతరమేమీ లేదు. వీరు ఒకే 
నగరాలలో, గ్రామాలలో, యిండ్లలో కలిసిమెలసి "సేవనం సాగిస్తుంటారు. 

శూద్రుల తరువాత అంత్యజులు అనబడే వారున్నారు. వీరు ఏ కులంతోనూ కలు 

వకుండ్యా పలు రకాలైన సేవలు చేస్తూ, కేవలం కొన్ని వృత్తులకూ పనులకూ మాత్రమే 
పరిమితమై వున్నారు. వారిలో చాకలి, చెప్పలు కుట్టేవాడు, నేత వనిగాడు మినహా మిగిలిన 

వారు స్వేచ్చగా పరస్తరం యిచ్చివుచ్చుకుని వివాహాలు చేసుకొనే ఎనిమిది తరగతుల వారు 

సమాజంలో వున్నారు. ఈ ఎనిమిది శ్రేణులూ ఎవరంటే-బట్టలుతికే వారు, చెప్పలు కుట్టేవారు, 

బుట్టలు, కవచాలు తయారు చేసేవారు, నావికులు, జాలర్లు, క్రూర మృగౌలను పక్షులను 

వేటాడే కీరాతకులు మరియు నేతగాళ్ళు. మొదట చెప్పబడిన నాలుగు అగ్రకులాల వారూ 

యీ ఎనిమిది శ్రేణుల వారితో కలిసి ఒకే ప్రదేశంలో సయితం నివసించరు. ఈ శ్రేణులలోని 

వారు పె నాలుగు కులాల వారు నివసించే గ్రామాలకూ పట్టణాలకు దగ్గరగా నివసిస్తుంటారు 
ఓ 

గాని వాటికి వెలుపల మాత్రమే నివసిస్తుంటారు. 

హాద్కీ డోమా లేక డొంబా, కండాల, బద్దతావు అనబడే వారు ఏ కులానికీ శ్రేణికీ 

చెందకుండా విడిగా వుంచబడ్డారు. గ్రామాలను శుభంగా వుంచడం లాంటి నీచమైన పనులు 
వారికి _ అప్పగించబడినాయి. వీరంతా వేర్వేరు వృత్తుల నవలంబించినప్పటికీ, ఒకే తరగతికి 

చెందినవారుగా పరిగణింపబడ్డారు. వాస్తవానికి వారు అధర్మబద్దంగా జన్మించిన సంతానంగా 

పరిగణింపబడ్డారు. వారు శూద్రకులానికే చెందిన తండ్రికి, బాహ్మణ కులానికి చెందిన తల్లికి 

పుట్టిన సంకర జాతివారుగా వెలివేయబడి కించపరచబడ్డారు. 

జీవన విధానాన్ని బట్టి, వృత్తిని బట్టి, అగ్ర కులాలకు చెందిన ప్రతి వ్యక్తికీ హిందువులు 

నామధేయాలను పేర్కొనడం జరిగింది. ఇంటి పట్టునే వుండి, తన పనిని చేసినంత వరకు 

మాత్రమ బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడుగా పిలువబడ్డాడు. ఒక అగ్జిహోత్రాన్ని సేనించినవాడు 

“ఇష్టిన్”గా పిలువబడ్డాడు. మూడు అన్నిహోత్రాలను సేవిస్తే “అగ్నిహాత్రిన్”గా, అగిహోత్రంతో 

పాటుగా యితర రకమైన అర్భన కూడా చేసేవాడైతే “దీక్షితొగా పిలువబడ్డాడు. ఈ విధానం 
కేవలం బ్రాహ్మణ కులంలోనే గాకుండా మిగతా కులాలకు కూడా అన్వయించబడెంది. ఈ 

చతుర్వర్థాల అడుగున వున్న తరగతులలో “హాది” తరగతికి చెందినవారు అపరిశుభ్రమైన 

వాటికి దూరంగా వుండడం వల్ల వారు కాస్త మెరుగైన వారుగా చూడబడేవారు. తరువాత 

బూర వూదుతూ పాటలు పాడే “డోమా (డొంబా)” “తరగతికి చెందినవారు. తరువాతి రెండు 

తరగతుల వారు వధకులు (మనుష్యులను చంపేవారు) గాను. మరియు న్యాయస్థానాలు 

విధించిన మరణ శిక్షలను అమలుచేసే కసాయివారుగానూ ఉంచబడ్డారు. అందరికంటే నీచ 

మైన “బద్దన్తన్” అనబడే వారు చనిపోయిన పశు మాంసాన్నీ కు కుతో సహా యితర నీచ 

మృగాల మాంసాన్షీ భక్రిస్తారు. 
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వాలుగు ఆగ్రకులాలవారు భోజన సమయంలో మాత్రం ఒక కలవు వారితో మరొక 

కులవు వ్యక్తి సహపంక్తీవి కూర్చోవడం నిషిద్ధం. అంతేగాకుండా బాహ్మణవర్గంలో. పరస్తర విరో 

ధులుగా వున్న యిద్దరు వ్యక్తులు ప్రక్కప్రక్కనే ఆసనాలను కలిగి వుంటే వారిరువురి మధ్య. 

చెక్కతో గాని, గుడ్డతో గాని యతర పద్ధతిలో గాని విభజన చేసుకొంటారు. వారిరువురి మధ్య 

ఒక రేఖ (గీత) గీయబడితే వారు విభక్తమైనట్టుగా వరిగణింపబడతారు. ఒకరు తిని విడిచిన 

ఖోజవాని మరొకరు తివడం నిషిద్ధం కాబట్టి ప్రతి ) వ్యక్తీ యెవరి భోజవాన్సి వారు కలిగి వుండాలి. 

ఒకవేళ ఒకే బృందంలోని వేర్వేరు వ్యక్తులు FE పళ్ళెంలో భుజించవలసి వస్తే ముందు తిన న్నవాడి 

పళ్ళెంలో మిగిలిన అన్నం తరువాతి వాడికి నిషిద్ధం.” 

హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలోవి ఆసహజమైన అంశాలను కేవలం పొందుపరచడంలోనే 

ఆల్బైరూవీ చరిత్రకారుడు సంతృప్తి చెందలేదు. అతడు ఇంకా ఇలా కూడా చెప్తాడు. 

“హిందువులలో యీ రకమైన అసాధారణతలు పెచ్చుపెరిగిపోయి వున్నాయి కాని 
మరొకవైపు మన  మహమ్మదీయులలో మనుషులందరూ సమానంగా పరిగణింపబడతారు. 

కేవలం పవిత్ర కార్య నిర్వహణలో మాత్రమే విభజన వుంటుంది. హిందూ మహమ్మదీయుల 
మధ్య ఒక ఆవగాహన కుదరడానికి, ఒకే పద్ధతికి వారు రావడానికి యివి అడ్డంకులుగా 

వున్నాయి.” 

1500 పం. మండి 1571 సం. వరకు భారతదేశంలోని పోర్చుగీసు ప్రభుత్వంలో 
ఆధికారిగా పవిచేసిన పోర్చుగల్ దేశీయుడైన “డూర్ టే బార్భోసా” హిందూ పమాజంపై 
తవ పరిశీవలను నమోదు చేశాడు. ఆయనను ఆకట్టుకున్న అంశాలు ఇవి. గుజరాత్ రాజ్యం 
గురించి చెబుతూ ఆయన ఇలా అన్నాదు: 

“ఇంతకు ముందు గుజరాతు *మూరులో హస్తగతమైంది. 'హీదెన్' కులానికి చెందిన 
వారు ఆక్కడ వివసించే వారు. వారివి మూరులు “రెస్ బుటోలు” (Rajputsnm పిలిచేవారు. 
వారు ఆ రోజుల్లో యోధులుగా, భూమి పరిరక్షక్రులుగా వుండి. యుద్దాలు చేస్తూ వుండేవారు. 
వీరు గొర్రెలను, చేపలమ చంపి తినడమే కాక్క అన్ని రకాలైన ఆహారాని న్ని "భుజించేవారు. 
పర్వతాలపై గల గ్రామాల్లో నివపీస్కూ గుజరాతు రాజుకు విధేయత చూపించకుండా రాజుకు 
వ్యతిరేకంగా పోరాడడం దినచర్యగా పెట్టుకునేవారు. మంచి గుల్దవు రాతులు, ఎలుకాండ్డు 
మరియు యితర ఆయుధాలవు వుపయోగించడంలో ఆరితేరిన వారవడంతో వారికీ ప్రత్యర్థిగా 
రాజు కొనసాగలేకపోయాడు. మూరులపై కూడా వారు నిరంతరం పోరాడేవారు. వారిక్ ఏ 
రాజూ లేడు ఏ ప్రభువూ లేడు. హీదెన్లలో ఉబవియవీలు"”గా పిలువబడే వర్తక వ్యాపారాల్లో 
ఆరితేరిన వారు గుజరాతు రాజ్యంలో ఉన్నారు. విరు మూరులతో కలిసి నివసిస్తూ వారితో వర్తక 
వ్యాపార సంబంధాలు పెట్టుకొన్నారు. వీరు మాంసాన్ని గాని, చేపలను 'గాని ఏ యితర జీవ 
ముద్దు పదార్భాష్ట గావి భుజించరు. వారు దేవినీ వధించరు. జంతువధను చూడడాన్కి సహితం 
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యిష్టపడరు. ఈ విధంగా వారు. దాన్ని కఠినంగా పాటిస్తూ భగవతారాధనను కొనసాగిస్తూ 

వున్నారు. మూరులు చాలా తరచుగా ప్రాణంతో వున్న (క్రీమి కీటకాలను, పక్షులను, బనియనీల 

వద్దకు తేవడం, వారి ఎదుటే వాటిని చంపబోతున న్నట్టు చేయడం, బనియనీలు వాటిని చంప 

కుండా వుండేందుకై అధిక ధరకు కొనుగోలు చేని పిమ్మట వాటిని స్వేచ్చగా వదిలివేయుడము 
జరుగుతుండేది. రాజుగానీ, గవర్షరుగానీ యే వ్యక్తికైనా మరణ శిక్ష విధిస్తే అపరాధ రుసుమును 
కట్ట యూ వ్యక్తిని నిడిపించే పద్ధతి గనక వుంటే, బనియనీలు చాలామంది కూడి, డబ్బు 

వసూలు చేసుకొని, ఆ అపరాధిని మరణశిక్ష నుండి తప్పించి విడుదల చేయించడం జరిగేది. 

చాలామంది బిక్షగాళ్లైన మూరులు రాళ్ళతో తమను తాము... గాయపరచుకొని వస్తే బనియనీలు 

వారికి చాలా యెక్కువగా బిక్షలు వేసి శాంతిగా (బతకమని కోరేవారు. మరికొంతమంది 

కత్తులతో తమను తాముగా గాయపరచుకొని వస్తే వారికి వీరు పెద్ద యెత్తున బిక్రలు వేసి, 

చంపుకోకుండా వుండమని కోరేవారు. ఇంకొందరు బనియనీల వాకిలి వద్దకు వెళ్ళి, ఎలుకలనూ 

సాములనూ చంపుతామని చెస్తే, అలా చేయకుండా వుండానికై వారికి యెక్కువ డబ్బును 

ముట్టజే ప్పేవారు. ఈ విధంగా మూరుల చేత బనియనీలు ఎంతో స్తుతింపబడ్డారు. వారు 

నడిచీ దారిలో చీమలబారు కన్టించినా, వెనుదిరిగి యింకొక దారి నుండి వెళ్ళిపోయేవారు. వారి 

యింటిలో ఉదయసూర్వుని వేలుతురు తప్పించి, రాత్రి సమయాలలో సైతం దీపాలను కూడా 
వెలిగించేవారు కారు. చిన్న ఈగలు, దోమల వంటివి ఆ దీపాలవద్ద మాడిపోతాయేమోనని 
వారి భయం. అత్యనసరాన్ని బట్ట దీపాన్ని వెలిగించవలసి వస్తే, మే వురుగూ అందులో 

చారబడటూనికీ వీలు లేకుండా గుడ్డతో గాని కాగితంతో గాని దాన్ని కపేసేవారు. వారికి పేలు 

పడితే వాటిని చంపే వారుకాదు. వాటి వల్ల బాధ యెక్కువైతే తమ హీదెన్లలోనే వియమని 

ప్రలతో పవిత్ర జీవితం గడుపుతున్న సన్యాసుల వంటి కొంతమంది వ్యక్తులను రప్టించేవారు. ఆ 
భక్తులు ఈ పేలన్నీ యేరి తమ తలల్లో వేసుకొని, తద్వారా తాము దేవుని శవ చేస్తున్నట్లుగా 

భావించేవారు. ఈ విధంగా ప్రతి బనియనీయుడూ జీవహింస చేయరాదనే సూర్రాన్ని చాలా 

ఆత్మనిగ్రహంతో పాటించేవారు. గాని వీరు మరొకప్రక్క అధిక వడ్డీ వ్యాపారస్తులుగాను, తప్పడు 

తూనికలు కొలతల వస్తువులు, నాణెములు చేసే వారుగాను, పెద్ద అబద్దాలకోరులు గౌను 

వుండేవారు. హీదెన్లు గోధుమ రంగు శరీర ఛాయతో యెత్తరులుగా, చూపరులుగా, నాజూకు 

గల వారిగా వుండి “మితాహారులై వుండే వారు. పాలు, వెన్న, పంచదార, వరి మరియు బహు 

విధానాలైన ఆహార పదార్ధాల్షి భుజించేవారు. పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలను మమా 

వాడేవారు. వారెక్కడ నివసిస్తే అక్కడ పళ్ళ తోటలు, నీళ్ళ చెరువులు యేర్తాటు చేసుకొని 

స్త్రీ వురుషులందరూ రోజుకు. రెండుసార్లు స్నానం చేసేవారు. స్నానం చేస్తే స్త ఆ గంట వరకూ 

చేసిన పాపాలన్నటికీ ప్రక్షాళన జరిగినట్టుగా వారు చెపుతారు. ఈ బనియనీలు స్త్రీలవలె పొడవైన 

జుట్టును పెంచుకొని దానిని దువ్వి, “నెర్తిపై ముడివేసి, దానిపై తలపాగా చుట్టి, జుట్టులో 

వువ్వులను యితర సువాసనలు కలిగిన వస్తువులను అలంకరించుకొంటూ తలసాగా యెవ్షడూ 

వుండేటట్లు చూసుకొంటారు. 

వారు తెల్ల చందనం, కుంకువు పువ్వు, యితర సుగంధ లేపనాలను వంటికి రాసుకు 
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నేవారు. వారు చాలా శృంగారప్రియులు. చాలా ఆకర్షణీయంగా పొడవైన నేత, పట్టు అంగీలు, 
ఆడంబరంగా కనిపించే పనితనంతో కూడిన వాడియైన బూట్లు ధరించేవారు; కొందరు పట్టుతో 

వేసిన షార్ట్కోట్లు, బంగారు వెండి దారాల కలనేత వన్తాలు ధరించేవారు. బంగారు, వెండి 
అలంకారాలున్న చిన్న కత్తులు తప్ప మరే ఆయుధం ధరించేవారు కాదు. ఎందుకంటే వారు 
ఆయుధాలను ఉపయోగించేవారు కాదు. రెండో కారణం, మూరులే వారిని రక్షిస్తారు. 

“హీదెన్లలో (బాహ్మణీయులుగా పిలువబడే యింకొక తరగతి వారున్నారు. వారు వురో 
హితులుగా వుంటూ, ఎంతో ఆదాయాన్ని తెచ్చి పెట్టే తమ ప్రార్హనా గృహాలనూ, పెద్ద సైజులో 
వుండే విగ్రహాల ఆరాధననూ నిర్వహిస్తుండేవారు. వీరిలో చాలామంది యాచకవృత్తి ద్వారా 
కూడా జీవించేవారు. వారి గృహాలలో చెక్కతో, రాళ్ళతో, రాగితో చేసిన భగవంతుని విగ్రహా 
లుంటాయి. ఈ గృవాలలోనూ, సన్యాసుల ఆశ్రమాలలోనూ విగహ పూజా వునస్కారాలను 
చాలా పెద్ద యెత్తున జరిపేవారు. కొవ్వొత్తులు, నూనె దీపాల్హూ గంటలతో అలంకరించుతారు. 
ఈ బ్రాహ్మణులకు, హీదెన్లకు క్రైస్తవ త్రిమూర్తి (207 Trini) భావనతో పోలికలున్నాయి. 
పవిత్రత్రయం మధ్య సంబంధాన్ని వారెంతో గౌరవిస్తారు. నిజమైన దేవునిగా భావించి ఎవరిని 
క్షమాపణ కోరతారో ఆ దేవునికి ప్రార్థనలు చేస్తారు. అతడే సమస్త సృష్టికర్త. అతడే ముగ్గురు, 
అతడే ఏకైక దేవుడు. అతనికింద ఇంకా అనేక మంది దేవుళ్ళున్నారని వాళ్ళుంటారు. ఆ దేవుళ్ళని 
కూడా వారు నమ్ముతారు. ఈ బ్రాహ్మణులు, హీదెన్లు, మన చర్చిలను యెక్కడ చూస్తే అక్కడ 
వాటిలో ప్రవేశించి, ప్రార్థనలు చేసి మన విగ్రహాలను పూజించి ఈ విషయాల గురించి తమకు 
తెలిసినట్లు, శాంతా, మరియల గురించి ప్రశ్చిస్తుంటారు. చర్చి అంటే మన వలెనే గౌరవిస్తారు. 
మనకూ వారికీ మధ్య చాలా తక్కువ బేధాలున్షట్లు వారు చెబుతారు. వీరు చంపబడిన 
దానిని తినరు, దేనినీ చంపరు. స్మానము చేయడమే పెద్ద సంస్కారంగా భావిస్తారు. ఆ స్నాన 
కార్యక్రమం వల్లే వారు పరిరక్షింపబడంతున్నట్టుగా వారి అభిప్రాయం.” 

కాలికట్ రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతూ బార్బోసా యో క్రింది విధంగా చెబుతాడు- 
కాలికట్ రాజ్యంలో (బాహ్మణీయులుగా పిలువబడే ఒక కులస్థులున్నారు. మనలో 

క్రగీలున్నటుగా వీరు వురోహితులు.” 
ra ౧ 

“వారందరూ ఒకే భాష మాట్లాడతారు. బ్రాహ్మణునికి జన్మించని వాడు బ్రాహ్మణుడు 
కాదు-వారికి యేడేళ్ళ వయసులో వారి భుజాల మీదుగా రెండు వేళ్ళ ఎడల్లు గల వెంట్రుకలతో 
కూడుకొన్న, పూర్తిగా శుద్ధి చేయబడని ఒక అడవి మృగం చర్మాన్ని శరీరంపై ధరిస్తారు. దానినే 
“క్రివమెర్గమ్” అంటారు. అది అడవి గాడిదలా కన్పిస్తుంది. అవి ధరించిన తర్వాత యేడేళ్ళపాటు 
తాంబూల సేవనం చేయరు. అతనికి పద్మాలుగేళ్ళు నిండిన తర్వాత బ్రాహ్మణుడిగా చేస్తారు. 
అప్పడం యీ చర్మపు పట్టీని తీసివేసి దాని స్థానంలో మూడు వరుసల దారాన్ని ధరింపజే 
సారు. దావినతను జీవితాంతం, బాహ్మణగుర్హుగా ధరించే వుంటాడు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం 
మతాధికారి మొదటి ప్రవచనం సందర్భంగా చేసినట్టు ఒక పవిత్ర సంస్కారంగా నిర్విర్తిస్తారు. 
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ఆతర్వాత అతను తాంజాలసేవనం చేయవచ్చు గాని మాంసం, చేపలను తినరాదు. వీరు 
భారతీయులలో చాలా గౌరవపాత్రులు. ఏ కారణానికి గూడా వారికి మరణశిక్ష వృండదు. 
వీరి కుటుంబ పెద్దకు మాత్రమే కొద్దిగా _ శిక్షించే అధికారం వుంటుంది. వీరూ మనలాగే 
ఒకేసారి వివాహం చేసుకొంటారు. పెద్ద కుమారుడిని మాత్రమే వివాహం చేసుకోగా, మిగతా 
సోదరులంతా జీవితాంతం అవివాహితులుగా వృుండపోవలసిందే. పెద్ద కుమారుడు కుటుంబ 
ఆస్తికి అధికారిగా పరిగణిస్తారు. ఈ బ్రాహ్మణుడు తన భార్యను చక్కగా రక్షించుకొంటూ, 
గౌరవప్రదంగా చూస్తూ వారితో యితర పురుషులు శయనించకుండా చూస్తాడు. భార్య చనిపోతే 
మరల వివాహం చేసుకోరు. భర్తకు భార్య ద్రోహం చేస్తే విషాన్నిచ్చి చంవుతారు. బ్రహ్మచారులుగా 
మిగిలిన సోదరులు నాయర్ స్త్రీలతో శయనిస్తారు. ఆ స్త్రీలు బ్రాహ్మణుల _ సంపర్కాన్ని 
గౌరవప్రదంగా భావిస్తారు. ఏ స్త్రీ కూడా వారిని తిరస్కరించదు. తమకన్న పెద్ద వయసు 
స్త్రీతో వారు శయనించరు. వీరు తమ స్పగ్భహాలలో పట్టణాలలో నివసిస్తూ ప్రార్ధనా స్టహాల్లో 
పౌరోహిత్యం చేస్తూ, రోజుకు కొన్ని గంటలు భగవత్ ధ్యానంలో గడుఫుతాదు.” 

“కొంతమంది (బ్రాహ్మణులు ఒక ఆయుధ ప్రయోగంలో తప్పించి, మిగతా అన్మై రకాలుగా. 
రాజును సేవిస్తారు. స్వంత బంధువర్గమో బ్రాహ్మణులో తప్ప రాజుకు భోజనం తయారు 
సేందుకు ఇతరులు అర్హులు కారు. ఇతర దేశాలకు వస్తువులు, ఉత్తరాలూ డబ్బూ అందించే 

దూతలుగా వీరు పంపబడతారు. నీరెక్కడికి వెళ్ళినా యెవరూ ఎట్టి హానీ చేయరు. రాజులు 
యుద్దాలలో ఉన్నప్తడం కూడా వీరికి ప్రమాదం లేదు. వూజా వునస్కారాలలో విద్వాంసులైన 
యీ బ్రాహ్మణులు పలు గ్రంథాలను కలిగి వుండి, రాజుల నుండి గౌరవాన్ని వొందుతారు.” 

“నేను చాలాచోట్ల నాయర్హ గురించి మాట్లాడినప్పటికీ, వారెటువంటి మనుషులో యింత 
వరకు చెప్పలేదు. మీరు తెలుసుకోవలసిందేమిటంటే నాయర్హనబడే కులం మలబారు ప్రాంతంలో 
వుంది. నీరు శీలవంతులు. యుద్దాలలో పాల్గొనడం తప్పించివీరికి వేరే విధులు లేవు. వీరెక్కడికి 
వెళ్ళినా ఆయుధాలను వెంట తీసుకుపోతారు. కొందరు కత్తులు, డాలులు, మరికొందరు 
విల్లంబులు, యింకొందరు యీటెలు ధరినారు. నీరు రాజుతోను, యితర గొప్ప ప్రభువృలతోను 
కలిసి జీవిస్తూ వారి నుండి భృతిని పొందుతుంటారు. నాయర్హ వంశస్తుడైతే తప్ప నాయరు 
కాలేదు. మచ్చలేని శీలాన్ని కలిగి వున్న వీరు తక్కువ కులం వారిని తాకరు. నాయర్లు కానివారి 
యిండ్లలో తినరు, తాగరు. వీరు జీవితాంతం వివాహం చేసుకోకుండా వుంటారు. వారి 
అక్కచెల్లెళ్ళ కుమారులే (మేనల్లుళ్ళు) వారికే వారసులు, నాయరు స్త్రీలు చాలా స్వతంత్రులుగా 
వుంటారు. తమకు నచ్చిన నాయరులతో గాని, బాహ్మణునిళో గాని వివాహం చేసుకుంటారు. 
ప్రాణాంతకమైన పరిస్థితిలో సైతం తక్కువ కుల పురుషునితో శయనించరు. వీరికి 12 సంవ 
తృరాల వయసు వచ్చినప్పడు వారి తల్లులు పెద్ద సంబరాన్ని చేస్తారు. కుమార్తెకు ఆ వయసు 
వచ్చినదని (గ్రహించిన వెంటనే తల్లి తన కుమార్తెను గౌరవవ్రదమ్రైనదిగా గుర్తించమని తమ 
బంధుమిత్రులను కోరుతుంది. బంధుమిత్రులలో ఒక వ్యక్తిని తమ కుమార్తెకు వివాహమాడమని 
అడుగుతుంది. ఆ వ్యక్తి దానికి ఇష్టపడి, వాగ్గానం చేస్తి అరకాను బంగారంతో ఓ పొడవైన 
వగ తయారు చేసి 'దాని మధ్య రంధ్రం గుండా తెల్ల పట్టుదారాన్ని కడతారు. ఒక నిర్ణీత 
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దినాన బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరింపబడిన కుమార్తెతో సంగీత గానాల ఆనందోత్సాహాల 

సమావేశాన్ని తల్లి ఏర్తాటు చేముస్తుంది. అప్పడు ఆ బంధుమిత్ర వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి వచ్చి 
కొంత తంతు తరువాత తాను తయారు చేయించిన ఆభరణాన్ని తెచ్చి బాలిక మెడలో 

పడేటట్టుగా విసురుతాడు. అప్పడామె తన జీవితాంతం దానిని భరిస్తుంది లేదా తన ఇష్టప్రకారం 
తన నిర్ణయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆమె బంధువర్గంలోని వాడయితే ఆమెతో శయనించకుండానే 
నిష్క్రమిస్తాడు. అతను బంధువర్గంలోని వాడు కాకపోతే ఇష్టపడితే ఆమెతో శయనించవచ్చు. 

తప్పనిసరిగా శయనించాలని లేదు. అప్పటి నుండి తల్లి నాయరు యువకులను వెదుక్కుంటూ 

వెళ్ళి తన కుమార్తె కన్యత్వాన్ని రీసుకోవలసిందిగా కోరుతుంది. ఒక స్త్రీ కన్యత్వాన్ని తీసుకోవడం 

అవమానంగా, తప్పిదంగా వారు భావిస్తారు. ఒకసారి ఒక వ్యక్తితో శయనించిన స్త్రీ మాత్రం 

వురుషుని సాంగత్యానికి _సరిపడినదిగా భావిస్తారు. ఆ తరువాత తల్లి మళ్ళీ బయలుదేరి 

మిగతా నాయరు యువకులను తన కుమార్తెను ఉంవుడుకత్తెగా తీసుకోమని కోరుతుంది. 

అప్పడం ముగ్గురు నలుగురు నాయకులు ఆమెతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవడానికి ఒప్పక్లుని 

ఆమెతో శయనించినందుకు గాను ప్రతి ఒక్కరు రోజుకు కొంత చొప్పన చెల్లిస్తారు. ఆమెకు 
ఎంత ఎక్కువ మంది ప్రియులు ఉంటే అంత ఎక్కువ గౌరవం దక్కుతుంది. వారిలో 

ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్కరోజు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం నుండి రెండవరోజు మధ్యాహ్మం వరకు 

ఆమెతో కలిసి ఉంటారు. ఆ విధంగా వారి మధ్య ఎటువంటి తగాదాలు, గొడవలు "లేకుండా 

నివసిస్తుంటారు. అందులో ఎవరైనా ఆమెను విడిచి పెట్టి ఇంకొకరిని స్వీకరించాలంటే లేదా 

ఆమె అతనిని విడిచి పెట్టాలంటే ఆలాగునే చేయవచ్చు. అతను వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా రాజీ 

చేసుకోవచ్చు. వారికీ గనుక సంతానం గలిగితే వారు ఏ వురుషుని పిల్లలుగాను గుర్తింపబడరు. 
తమ బోలికలున్నప్పటికి పురుషులు వారిని తమ సంతానంగా పరిగణించరు. వారి ఆస్తిపాస్తులకు 

వారసులు కారు. నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా అక్కచెల్లెళ్ళ కుమారులు (మేనల్లుళ్ళు) నాయర్ల 

ఆస్తులకు వారసులు. ఎందుకంటే, పిల్లలను "పెంచి పోషించే బాధ్యతతో సేవా కార్యక్రమాలలో 

వెనుకబడరాదు అనే ఉద్దేశంతోనే నాయరు రాజులు ఈ పద్దతిని ప్రవేశపెట్టారని చెబుతారు.” 

“ఈ మలబారు రాజ్యంలో “లియాబేరులుోగా పిలువబడే అక్కడి వాస్తవ్యులు అయిన 

భారతీయ వర్తకులున్నారు. సముద్ర నౌకా కేంద్రాలలో రహదారులలో ఎక్కడైతే వర్తకం లాభ 
సాటిగా ఉంటుందో అక్కడ వారు ఉంటారు. మొత్తం మిరియాలు, అల్లం నాయర్లు నుండి, 

వ్యవసాయదారుల నుండి వీరు పోగు చేసుకుంటారు. అప్పడవ్షడు కొత్త పంటలను తమ దగ్గర 

గల ప్రత్తి ఉత్తత్తులను ఇచ్చి మార్తిడి పద్ధతి ద్వారా కొనునేలు చేసి సముద్ర నౌకా కేంద్రాలలో 

ఉంచుతారు. "తరువాత అదే సరుకును ఎక్కువ డబ్బుకు అమ్ముకొని లాభాలు సంపాదిస్తారు. 

వీరు వివసించే ప్రాంతంలో నీరిని ఆ దేశవు రాజు సైతం విచారించడానికి వీలులేదు.” 

“ఈ గడ్డపైనే 'కుయావెమ్” అనే మరొక కులం వుంది. వారు నాయర్హ నుండి వేరు 
కాదు గానీ వ్రు చేసిన ఒక తప్పవల్ల వారికి వేరు కావల్సి వచ్చింది. కుండలు చేయడం 

మరియు రాజుల గృహాలకు దేవాలాయల పైకప్పు పెంకుల బదులుగా ఇటుకలు తయారు 
చేయడం వీరి వృత్తి, ఇని తప్పించి మిగిలిన ఇండ్లన్నీ కొమ్మలతో కప్పబడి వుంటాయి. వారికీ 
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దేవతా విగ్రహాలు, ఆరా ఫనాలయాలు విడిగా వుంటాయి. 

“హిదెన్లలో మెయవటోలుగా పిలువబడే ఇంకొక కులముంది. రాజుల, బ్రాహ్మణుల, 

నాయర్ణ బట్టలు వుతకడం వీరి వృత్తి. అదే వారి జీవిక. ఇంకొక వృత్తిని వీరు చేపట్టరు.” 

“వీరికంటే 'కేలటిస అనబడే తక్కువ కులముంది. వీరు నేత పని చేస్తారు. నూలు, 
పట్టు వస్త్రాలను నేయడం తప్ప వీరికి ఇంకొక ఆదాయమార్గం లేదు. వీరు తక్కువ కులా 

నికి చెందినవారు కావడం వల్ల, ఆర్థిక స్తోమత తక్కువగా వుండడం వల్లా, ఏరు నిమ్మ 

కులాలవారి వస్తాలనే తయారుచేస్తారు. వీరు మిగిలిన కులాల నుండి విడిగా వుంటూ ప్రత్యేక 
ఆరాధనాలయాలను కలిగి వుంటారు.” ' 

“పెన పేర్కొన్న కులాలు మాత్రమేగాక పదకొండు మంది ఇతరులున్నారు. వీరితో 

అన్యకులాల వారు కలువరు. ప్రాణం పోతున్నా సరే, వీరిని ఎవ్వరూ కనీసం తాకరు. వారిలో 

వారికి కూడా సంకరం లేకుండా అనేక తేడాలున్నాయి. వారిలో శ్రేష్ణులైన వారిని “తుయూలు? 

ఆంటారు. తాటి తోవులకు కాపలా కాసి, వాటి పండ్లను సేకరించి, వాటిని తమ మూవుల పై 

మోసి జీవిక సంపాదినారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బరువులు మోసే జంతువులు లేవు. 

“ఇంతకంటే ఇంకా అధమంగా పరిగణింపబడే “మానెన్' లేదా *ముంకు అని పిలువబడే 

కులం ఇంకొకటుంది. వీరు ఎవరితోనూ కలిసి జీవించరు. వీరెవరినీ తాకరు, వీరినవరూ 

తాకరు. సామాన్య ప్రజల బట్టలు వుతకడం - చాపలు తయారు చేయడం వీరి వృత్తి. ఇతరులు 
ఆ వృత్తుల నుంచి నిషిగించబడ్డారు. వీరికి పుట్టిన మగ సంతానం తప్పకుండా వీరి వృత్తినే 
అవలంబించాలి. వీరి ఆరాధనా పద్దతులు వేరుగా వుంటాయి. 

వీరికంటే యింకా అట్టడుగున 'కేనాక్యాలు' అనే ఇంకొక కులముంది. బకీల్స్, గొడు 

గులు తయారు చేయడం వీరి వృత్తి. ఖగోళ అధ్యయనం కోసం వీరు చదువుకుంటారు. వీరు 
ప్త జ్యోతిష్యులు కూడా. వీరు జరుగబోయే విషయాలను చెప్పగలగడం వల్ల కొందరు రాజులు 

వీరిని తను సంరక్షణలో ఉంచుకుంటారు.” 

“అగెరలు' అనబడే మరొక తక్కువ కులం యీ హీదెన్లలో వుంది. వీరు వడ్రంగులు, 

తాపీ పనివాళ్ళు, ఆభరణాలు, లోహవు పనిముట్టు, బంగారు నగలు చేసేవారుగా ఉంటారు. 

వీరంతా ఒకే వంశ వృక్షానికి చెంది వుంటారు. 'కానీ కులాలు వేరు. వీరు కొలిచే దేవుళ్ళు, 

దేవతల బొమ్మలు మిగిలిన కులాలకంటే వేరుగా ఉంటాయి. వీరు వివాహాలు చేసుకుంటారు. 

వీరి మగ సంతతి ఆస్తికి వారసులై తండ్రి చేసే పనిని నేర్చుకుంటారు.” 

“ఈ దేశంలో యింకా నీచమైన దశలో వున్నది మొగెరలు' అనే కులం. ఇది దాదాపు 
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'తుయాలి వలెనే ఉంటుంది. కానీ వారు పరస్తరం ఒక తాకరు. వీరు ప్రభుత్వా: 

చెందిన బరువుల వూతపని చేస్తారు. రాజుల రవాణాకు నీరే మోతగాళ్ళు, జనాభారిత్యా చా 

తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్ల ప్రత్యేక కులం ఇది. వీరికి వివాహ చట్టమంటూ ఏదీ లేదు. వీరి, 

ఎక్కువ మంది సముద్రంపై తమ జీవనోపాధిని పొందుతుంటారు. కొంతమంది నావికులు? 

మరికొంత మంది జాలర్జుగా ఉంటారు. వీరికి విగ్రహాలు ఉండవు. వీరు నాయర్హకు బానిన! 

కూడా.” 

“మాంకర్లు'గా పిలువబడే ఇంకొక అధను కులం వుంది. చేపలు పట్టడం తప్త యింకో 

పని చేయని జాలర్లుగాను, సముద్రం హో మూరుతి మరియు యితర హీదెన్ల నౌకలలో వ 

చేయువారుగాను వుండే నివుణులైన సముద్రీకులు వీరు. వీరు చాలా మొరటువాళ్ళు, సిగ 
లజ్ఞా లేని దొంగలు. వీరిలో వివాహ వ్యవస్థ ఉంది. వరికి వీరి మగ సంతానం వా 

సులు. వీరి స్త్రీలు సచ్చీలములేని వారై వుండి, ఎవరితోనైనా తప్పలేనట్లుగానే శయనిస్తారు. వీర 
ఆరాధనాలయాలను ప్రత్యేకంగా కలిగి ఉంటారు.” 

“ర్క మలబారు ప్రాంతంలోనే “'జెటూనులూగా పిలువబడే ఇంకొక తక్కువ కులముంది 

ఉప్పను తయారు చేసారు. వరి పంట పండిసారు. ఇవి తప వీరికి వేరే జీవనాధారం .లేదు.” 
తావో వాలీ ఎ 

“మర్యాదస్తులు నడవని చోట్ట రహదారికి దూరంగా ఉన్న పొలాల్లో వీరి ఇండ్దుంటాయి 

వీరికి తమ స్వంత దేవాలయాలుంటాయి. రాజుకు, నాయర్హకు బానిసలుగా వుంటూ, పేద 

కంలో మ్రగ్గుతూంటారు. నీరు నాయర్హకు దూరంగా నడవాలి, దూరంగా నిలబడి మాట్లాడాలి, 

వీరు ఏ యితర కులంతోనూ కలిసి వుండడానికి అవకాశం లేదు” 

“హీదెన్లలో ఇంకా నిమ్మ స్థానంలో “సానీనులు' అని పిలువబడే మోటు మనుషులతో 

కూడిన కులం ఒకటుంది. వీరు మంత్రగాళ్ళుగా వుంటారు. వీరికి ఏ జీవనాధారమూ లేదు.” 

“రెవొలీనులు' అనబడే యింకొక నిమ్మ కులం మిక్కిలి బీద దశలో వుంది. వీరు 

వంట చెరకును, గడ్డిని పట్టణాలకు తీసుకుని వెళతారు. వీరు ఎవరినీ తాకరాదు. ఎంతటి 

ప్రాణాంతకమైన _ పరిస్థితుల్లోనూ వీరిని ఎవరూ తాకరు. వీరు మర్మాంగాలను చాలీచాలని 
మురికి గుడ్డలతోను, శరీరంలో ఎక్కువ భాగాన్ని చెట్ల ఆకులతోను కప్పకుని అర్హనగంగా సంచరి 

స్తుంటారు. వీరి స్త్రీలు తలకు, మెడకు చేతులకు, కాళ్ళకు ఆభరణాలను ధరిస్తారు. చెవులకు 

ఇత్తడి రింగులు ధరినారు.” 

“హీదెన్షలో మరొక నీచకులంగా, సంఘ బహిష్కృతులుగా శాపగ్రస్తులుగా బతికే 4“సెకల్రి 

యస్” అనే కులం ఉంది. పొలాల్లోను, ఇతర ఖాలీ ప్రదేశాల్లోను ఇతర కులాల వారు 

నివసించడానికి అసహ్యపడే స్థలాలలోను వీళ్ళు మరుగునపడి గుడారాలు వేసుకుని నివసిస్తుం 
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టారు. గేదెలు, ఎడ్డతోను భూమిని దున్నుతారు. నాయర్హతోను చాలా దూరం నుంచి తప్ప 

మాట్టాడే అర్హత లేదు. దారుల వెంట నడిచేటప్లడు తాము వస్తున్నట్లుగా సంకేతాలు ఇస్తూ, 

తమను వెళ్ళిపోనివ్వ వలసిందిగా పెద్దగా కేకలు వేస్తుంటారు. ఆ కేకలు విని దారి? పై నడిచే 
ఇతరులు ఆ దారిని విడిచి పెట్టి మరలిపోతారు. ఏ స్త్రీ గానీ, వురుషుడుగానీ వీరిని తాకితే ఆ 

స్త్రీ, వురుషుల బంధువర్గం వెనువెంటనే వారిని చంపేస్తుంది. ప్రతీకారంగా వారు పోలియస్ 

వారిని ఊచకోత కోస్తారు” 

“పదినులు'గా పిలువబడే ఇంకా అట్టడుగున గల కులం ఒకటుంది. వీరు మిగతా 

కులాల వారికందరికి దూరంగా ఎడారి “ప్రదేశాలలో నివసిస్తుంటారు. వారు ఇతరులతో 

గాని ఇతరులు వారితోగాని కలిసి ఉండరు. వీరు దయ్యాలకంటే చెడ్డవారుగా, శిక్షార్హులుగా 

పరిగణించబడతారు. వీరిని చూడడమే చాలా అపరిశుభ్రమైన పనిగా, వెలివేయబడదగిన పనిగా 

లెక్కిస్తారు. వీరు చెట్ల బెరడంలను, వేర్లను భుజిస్తారు. తమ శరీర మధ్య భాగాన్ని ఆకులతో 

కస్పకుంటారు. వీరు అడవి జంతువుల మాంసం సైతం తింటారు.” 

ఉగ్నిత్రో “హీదెన్ల"లో గల మొత్తం పద్దెనిమిది కులాలకు గల వ్యత్యాసం ముగుస్తుంది. 

ప్రతి కులం ఇతర కులానికి వేరుగా, ఒకరినొకరు తాకడానికి వీలు కాకుండా, వారి మధ్య 

వైవాహిక సంబంధ, బాంధవ్యాలు లేకుండా ఉంటారు. ఈ పద్దెనిమిది కులాల వారు కూడా, 

మలబారు వాస్తవ్యులే. వీరుకాక, మలబారు ప్రాంతానికి బయట ప్రదేశాల నుండి వచ్చిన వర్తక 
వాణిజ్యదారులు సొంత వాస్తవ్యులు వలెనే గృహాలను, ఆస్తివాస్తులను సంసాదించుకొని, తను 

స్వంత ఆచారాలను పాటిస్తు నివసిస్తుంటారు.” 

ఈ విదేశీయులు ఎవరూ కులం గురించిన వూర్తి వివరణతో కూడిన చిత్రాన్ని అందిం 

చలేకపోయారు. ఎందుకనేది మనం అవగతం చేసుకోవచ్చు. విదేశీయునికి హిందూ మతస్తుని 
స్వంత జీవితం చొరరానిది. అతను అందులోకి వెళ్ళలేడు. భారతదేశపు. సామాజిక చలన 

ప్రక్రీయ, దాని ప్రేరక శక్తుల పాత్ర న్యాయశాస్త్ర గ్రంథంలోని ఏదో న్యాయసూత్రం ద్వారా 

కాకుండా, స్థానికత, సంక్షిష్ణతతో కూడిన సాంప్రదాయం ద్వారానే అధికంగానే సాగుతుంది. 

కాకపోతే కులం అనేది విదేశీయునికి హిందూ సమాజంలోని ఏకైక అసాధారణ లక్షణంగా 

గోచరిస్తున్నది. లేకపోతే వీరు తాము భారతదేశాన్ని సందర్శించినప్పడు దాని ఉనికిని గ్రంథస్తం 

సేవారు కారు. 

ఈ విధంగా కులం, హిందూ సామాజిక వ్యవస్థలో ఒక ప్రత్యేక అంశంగా ఉంటూ, 

హిందువులను మిగిలిన వారి నుండి వేరు చేస్తున్నది. కులం అనేది పెరిగే వ్యవస్థగా ఉంటూ 

వచ్చింది. అన్ని సమయాల్లోను ఇది ఒక్కలాగే వుండదు. మెగస్తనీసు వాతలలో ఉన్న కులం 

తాలూకు రూపురేఖలు, పోరు గీసు ఆల్బెరూనికి కనిపించే కులం పోకడలు, “ఆల్ బెరూని” 

పోర్చుగీసు వారికి వివరించిన హిందూ కుల పద్దతులు-ఒకే రకంగా లేవు. కాని కులాన్ని అర్థం 
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చేసుకోవాలంటే కుల స్వభావాన్ని గురించి ఈ విదేశీయులు చెప్పేదానికంటే మరింత ఖచ్చితమైన 

అవగాహన కలిగి వుండవలసిన అవసరం ఉంది. 

కులం గురించిన చర్చలో ముందుకు పోవాలంటే ముందు మనకు హిందూ సామా 

జిక వ్యవస్థ గురించి కొంత ప్రాథమిక అవగాహన ఉండాలి. హిందూ సమాజంతో నాలుగు 

తరగతులు లేదా వర్గాలున్నాయన్న అంశంతో హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ తాలూకు బాథమిక అవ 

గాహన మొదలగుతుంది. ఈ నాలుగు... తరగతులు- 1) విద్యావంతులు, వురోహితులు అయిన 

బ్రాహ్మణులు. 2) సైనికవర్గంగా యుండే క్షత్రియులు. 3) వ్యాపారవేత్తలయిన వైశ్యులు. 4) 

'సేవకవర్గం అయిన శూద్రులు. కొంతకాలం వరకు వీరు తరగతులు (0]11255ట)గా ఉండేవారు. 

కాలకమంలో ఈ తరగతులు (వర్గాలు) కులాలుగా (జాతులు) నూరి నాలుగు కులాలు కమేపి 

నాలుగు వేల కులాలయ్యాయి. ఈ విధంగా ఆధునిక కుల వ్యవస్థ ఆవఐర్భా చం ప్రాచీన కాలపు 

నర్గ వ్యవస్థ తాలూకు పరిణామమే! 

కుల వ్యవస్థ, వర్ల వ్యవస్థ యొక్క పరిణామ రూపం అనడం నిస్సందేహం. కానీ 

వర వ్యవస్థను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా కుల వ్యవస్థను గురించి తెలుసుకోలేము. కులం 
a) 

అనేదాన్ని వర్ణం కంటే వేరుగా అధ్యయనం చేయాలి. 

Il 

ఒక పురాతన అజ్లేయవాది తన సిద్దాంతాన్ని ఈ క్రింది మాటలలో కుపంగా చెపాడు- 
= డా గి జి 

“నాకు తెలిసిన ఒకేఒక విషయమేమిటంటే నాకేమి తెలియదని. అది కూడా నాకు 

తెలుసునని నేను నిక్కచ్చిగా చెపలేను.” 
తె 

పంజాబులోని కులం గురించి సర్ డెన్టిల్ ఇబ్బెట్సన్ మాట్లాడుతూ పైన పేర్కొన్న 

అజ్జేయవాది భావాలు ఖచ్చితంగా కులం గురించిన తన మనోభావాలకు సరిపోతాయి అని 

అన్నాడు. స్థానిక పరిస్థితులు బట్టే కుల విషయాలలో వైవిధ్యం కనబడుతూ వుంటుంది. కులం 

గురించి ఏ" రకమైన విషయ ప్రకటన చేయాలన్న అది మిక్కిలి కష్టతరమైన పని అనేది నిజమే! 

ఒక ప్రాంతంలోని ఒక కులానికి చెందిన విషయం మరొక ప్రాంతంలో గల అడే కులానికి 

అన్వయించడం సారబాటు అవుతుంది. 

కులానికి చెందిన సారభూతమైన, (ప్రాథమికమైన లక్షణాలను; మౌలికం కాని, బాహ్య 

లక్షణాలు నుండి వేరు చేయడం పెద్ద కష్టమేమి కాదనేది నిజం. దీనిని నిర్జారించుకొనే సులభ 

మార్గమేమిటంటే- -ఒక వ్యక్తిని ఒక కులానికీ చెందకుండా వెలివేయడానికి గల కారణాలు ఏమిటి 

అని పన్ని శ్టించుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక వ్యక్తీ కులం నుండి బహిష్టృతం కావడానికి ఈ 
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క్రింది. కారణాలను “భట్టాచార్య” వివరించాడు. అవి- 1) క్రైస్తవ మతాన్ని లేదా ఇస్తాం 

మతాన్ని స్వీకరించడం. 2) అమెరికా లేదా ఐరోపా వెళ్లడం. 3) వితంతువును వివాహమా 

డటం. 4) పవ యజ్లోపవీతాన్ని బహిరంగంగా విసిరివేయటం. ర) ఎద్దు మాంసం, పంది 

మాంసం, ఇతర బాన మృగాల మాంసం భుజించడం. 6) మహమ్మదీయులు, క్రైస్తవులు, అధమ 

కులస్తులయిన హిందువులు వండిన భోజనాన్ని ఆరగించడం. 7) తక్కువ కులాలకు చెందిన 

శూద్రుల గృహాలలో పని చేయడం. 8) అవినీతికర కారణాలకు స్త్రీ ఇల్లు విడిచివెళ్ళడం. 9) 

వితంతువు గర్భవతి కావడం. ఇంతేకాదు, ఇంకా అతి ముఖ్యమైన మూడు కారణాల వల్ల కుల 

బహష్కరణకుగురి కావడం జరుగుతుంది. అవా 10) ఇతర కులస్తులను వివాహమాడటం. 

11) ఇతర కులస్తులతో కలిసి భోజనం చేయడం. 12) కులవృత్తిని మార్చుకోవడం. భట్టాచార్య 

చెపిన విషయాలలో గల లోవమేమిటంటే అతి మౌలిక అంశాలకు, మౌలికం కాని అంశాలకు 

తేడా గుర్తించకపోవడం. 

ఒక వ్యక్తి కుల బహిష్కరణకు గురి అయితే అతనికీ శిక్ష ఏమిటంటే? బంధుమిత్రులు, 

సహచరులు అతని ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించడానికి తిరస్కరిన్తారు. వారి ఇండ్లలో జరిగే విందు 

వినోదాలకు ఇతడిని ఆహ్వానించరు. అతని సంతానంతో వైవాహిక బాంధవ్యాలు ఎవరూ 

పెట్టుకోరు. అతని వివాహిత కుమార్తెలు సహితం అతనితో తెగతెంవులు చేసుకోకపోతే వారు 
కూడా బహిష్కరణకు గురి అవుతారు. పురోహితులు, మంగలి, చాకలి సేవలు చేయడానికి 

నిరాకరిస్తారు. సహచరులందరు అన్ని సంబంధ బాంధవ్యాలను తెంచుకుంటారు. కనిసం ఈ 
గృహస్తు ఇంటిలో జరిగే అంత్యక్రియలకు సైతం ఎవరూ హాజరు కారు. కొన్టి సందర్భాలలో 
దేవాలయ ప్రవేశాన్ని, స్మశానాలలో దహన సంస్కార అనుమతిని కూడా ఈ బహిష్క తులకు 

షేధించడం జరుగుతంది. 

ఈ కుల బహిష్మ్కారానికి చూపే కారణాలు కులం యొక క్క నియమనిబంధనలు తెలి 

యచేస్తున్నాయి. ఈ నిబంధనలన్నీ ప్రాథమిక నిబంధనలేమీ కావు. మౌలికం కాని నిబంధనలు 

కూడా వీటిలో వున్నాయి. ఆ నిబంధనలు లేకుండా కూడా కులం మనుగడ సాగించగలదు. 

ఒక ప్రశ్న ద్వారా ఏ నిబంధనలు మౌలికమో ఏవి కావో మనం నిర్జారెంచవచ్చు. కులాన్ని 
కోల్లోయిన హిందువు మల్లీ తరిగి ఎప్పడు ఆ కులాన్ని పొందగలుగుతాడు? అనేదే ఆ (పళ్న. 

కులం నుండి బహిష్కృతుడు అయిన హిందువు ప్రాయశ్చిత్త కర్మ ద్వారా తాను చేసిన 

చెడులన్నింటిని ప్రక్షాళనం చేసుకొని తిరిగి తనసాటి హిందువులలో కలవడం వీలుపడుతుంది. 

ఈ ప్రాయశ్చిత్తం గురించి కొన్ని అంశాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మొదటిదేమిటంటే- 
ప్రాయశ్చిత్తానికి నోచుకోని కొన్ని కులతప్పలు ఉన్నాయి. రెండవది-ఈ ప్రాయశ్చిత్తం ఒక్కొక్క 
నేరానికి ఒక్కొక్క విధంగా వుంటుంది. కొన్ని నేరాలకు ఇది చాలా చెన్న శిక్షలను ఐధిస్తూ, 

మరికొన్ని నేరాలకు కఠిన శిక్షలను విధిస్తుంది. 

ప్రాయశ్చిత్తం ఉందా? లేదా? అనేది ప్రాధాన్యత గల అంశం కాబట్టి దాన్ని ముందుగా 
వారి లు 
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ంగా అర్దం చేసుకోవాలి. బాయశ్సిత్తం లేదు అంటే ఎవరైనా ఏ తప్తవైనా చేసి తప్పంచు 

పు అ అని "అర్దం కాదు. అతడు చేసిన నేరానికి శిక్ష అనేది కొలబద్ద "కాదనీ, ఆ నేరానికి 

ఒకనారి బహిష్టాతుడయ్యే వ్యక్తి తిరిగి కులంతో కలవడానికి వీలు లేని నేరస్తుడు అనే అర్దం 

వస్తుంది. అతనికి కులంలోనికి వునః ప్రవేశం అసంభవం. ఒక నేరానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఉందంటే 

ఆ "నేరం క్షమించదగిన నేరం అని అర్ధం. ఆ నేరస్తుడు నిర్ధారించబడిన ప్రాయశ్చిత్త కర్మ చేసి 

తన కులంలోనికి వునః ప్రవేశిస్తాడు. 

oy, ఫ్ 

రెండు రకాలైన నేరాలు క్షమార్హం కానివిగా చెప్పబడ్డాయి. అవి- 1) హిందూమతం 

నుండి ఇతర మతంలోనికి మారడం. 2 వేరే కులానికీ గాన్, మతానికి గాని చెందిన వ్యక్తిని 

వివాహమాడటం, ఈ రెండు కారణాల వలన కులం నుండ బహిష్కరింపబడిన వ్యక్తి శాశ్వతంగా 

తన కులాన్ని కోలోతాడు. 

ఇతర అపరాధాలన్నిటిలోను కఠిన ప్రాయశ్చిత్తం గల నేరాలు రెండు. 1) ఇతర కులానికి 

చెందిన లేదా ఇతర మతానికి చెందిన వారితో సహపంక్తి భోజనం చేయడం. 2) తమ 

కులవృత్తి కాని ఇతర వృత్తిని స్వీకరించడం. ఇవిగాక మిగిలిన అపరాధాలకు ప్రాయశ్చిత్తం అనేది, 

అతి తేలికగా నామమాత్రమైన జరిమానా రూపంలో వుంటుంది. 

(వాథమిక కుల నిబంధనలేమిటి? కులమంటే ఏఏ అంశాలు చోటు చేసుకుంటాయి. 

అనే ప్రళ్షలకు ఖచ్చితమైన జవాబులు, (పాయశ్చిత్తానికి చెందిన నియమ నిబంధనలలోనే లభ్యము 

వుతాయి. ఏఏ అపరాధాలకు ప్రాయశ్చిత్తం కఠినంగా ఉంటుందో అవి కులానికి ఆత్మ (Soul) 

వంటివి. అంతేకాదు, ఏఏ అపరాధాలకు ప్రాయశ్చిత్తం, తేలికగా, నామమాత్రంగా ఉంటుందో అని 

కులం తాలూకు దేహం (డెంగి) వంటివి. కాబట్టి కులానికీ నాలుగు ప్రాధమిక నిబంధనలు 

ఉన్నాయని మనం నిస్ఫందేహంగా చెప్పవచ్చు. 1) హిందూమతం మీద నమ్మకం. 2) వివాహం. 

౩) ఆహారం. 4) వృత్తి. వీటికి సంబంధించిన నిబంధనలను పాటించే సామాజికులయిన 

వ్యక్తుల సమూహమే కులం అని కులాన్ని నిర్వచించవచ్చు. ఈ కుల నిర్వచనానికి ఒకే పేరుతో 

గుర్తింపు పొందిన సామాజిక సమూహం అనే మరొక లక్షణాన్ని కూడా మనం చేర్చుకోవచ్చు. 

వివాహానికి సంబంధించిన నిబంధనలు, కుల సంకరం కారాదని నొక్కి వక్కాణిస్తు 

న్నాయి. అన్య కులాల మధ్య వివాహాలు జరుగరాదు అనే భావమే కులమనే భవన నిర్మాణానికి 

వునాది. 

ఆహార వియమాలను చూస్తే ఒక కులానికి చెందినవారు ఇతర కులస్తుల నుండి 

ఆహారాన్ని తీసుకోరాదు, సహపంక్తి కిలో భుజించరాదు. దీని అర్హమేమిటంటే-పరస్తర వివాహ 

బాంధవ్యాలు కలవారు మాత్రమే కలిసి భుజించడానికి వీలుంటుంది. పరస్పర వైవాహిక 

ంధాలు లేనివారు కలిసి భోజనం చేయడానికి వీలులేదు. మరోవిధంగా చెప్పాలంటే కులం 
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అనేది సంకరం కాని ఒక : స్వచ్చమైన సమూహ ప్రమాణం (Communal లమ1లిగా ఉండాలి. 

వృత్తికి సంబంధించిన రంగాన్ని చూస్తే ప్రతి వ్యక్తి తన కుల పూర్వీకులు ఏ వృత్తినైతే 
స్వకరించారో దానినే # స్వీక కరించడం ఆచారం. “ఒకవేళ వారి కులానికి వృత్తే లేకపోతే తన తండి 

స్వీకరించిన వృత్తిని స్వీకరించి తీరాలి. 

ఒక వ్యక్తీ తాలూకు అంతస్తు (హోదా) అతనికీ వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది. ఇది 

మార్చడానికి వీలు కానిది. ఎందుకంటే వ్యక్తి హోదా అతను జన్మించిన కులాన్ని బట్టి 

ఉంటుంది. తన తల్లితండ్రుల కులంతోనే. వతి వ్యక్తి ముద్ర వేయబడతారు. ఏ హిందువూ 

తన కులాన్ని మార్చుకోలేడు కాబట్టి అతని హోదాను కూడా మార్చుకోలేడు. ప్రతి హిందువు, 

ఒక కులంలో పుట్టి ఆ కుల సభ్యుడిగానే తనువు చాలిస్తాడు. హిందువు కులాన్ని కోల్తోతే 

హోదాను కూడా “కోలోతాడు. ఒక కొత్త లేదా భిన్నమైన లేదా మెరుగైన హోదాను హిందూ 

వుతస్తుడు ఆరించలేదు. 

కులమంతటికి కలసి ఒకే పేరు ఉండడానికి గల ప్రాధాన్యం ఏమిటి? సమాజంలో 

ఉండే వ్యక్తుల సమూహాలు కొన్ని వ్యవస్థీకృతం అయినవి గాను, మరికొన్ని వ్యవస్థీకృతం కాని 

విగాను ఉంటాయి. ఎప్పడైనా ఒక గుంపు లేదా సమూహంలోకి ఇతర గుంపుల సభ్యులు 

ప్రవేశించడానికి, దానిని “వదిలివెళ్ళిపోవడానికి కొన్ని సాంఘిక కట్టుబాట్లు నియమనిబంధనలు, 

హక్కులు, విధులు వుంటే, అప్పడా గుంపు లేద్ సమూహాన్ని వ్య వస్టీకృతమైనవిగా గ్రహించాలి. 

ఈ సమూహం లేదా గుంవులోనికి ప్రవేశించేవారు దాని తాలూకు ఆశయాలేమిటి అనేదాని 

మీద పూర్తి అవగాహన కలిగి వుంటారు. కొన్ని గుంపులు లేదా సమూహాలలోనికి వ్యక్తులు వారి 

యిష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రవేశించి, ఆ ఆచార కట్టుబాట్లకు తమ నియంత్రణ 

లేకుండానే బద్దులైపోతూ వుంటారు. 

కులం అనేది కట్టుదిట్టంగా వ్యవస్థీకృతం చేయబడిన సామాజికుల గుంపు లేదా సమూ 

హమని నిర్వచించక తప్పదు. ఇది ఎటుపడితే అటు కొట్టుకుపోయే నియంత్రణ లేనిదికాదు. 

కులం వ్యక్తుల యిష్టంతో నిమిత్తం లేకుండా ఏర్పడే సమూహం. హిందువు కులంలో పుట్ట 

కులంలోనే చనిపోతాడు. హిందువు కులం లేకుండా ఉండడు. తన నియంత్రణ ఏమాత్రం 

లేకుండా, పుట్టుక నుండి చావు వరకూ సాంఘిక నియమాలతో కట్టిపడేసినా అతడు కులం 

నుండి తప్పించుకోలేడు. 

ప్రతి కులానికీ వేర్వేరు 'పేర్పు ఉండడం అనేదాని ప్రాముఖ్యం ఏమిటంటే తద్వారా. 

కులం వ్యవస్థీకృతంగాను, వ్యక్తుల యిష్టానికి అతీతంగాను తయారవుతుంది. ప్రతి కులానికీ 

ప్రత్యేకమైన, విశిష్టమైన పేరు ఉండడం వల్ల ఆ కులం నిరంతరమైన ఉనికి గల సమూహం 

గానూ, ప్రత్యేక అస్తిత్వం గల దానిగానూ గుర్తింవును కోరుతుంది. "వేర్వేరు కులాలకు వేర్వేరు 
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పేర్లుండడానికి గల గ్రాధాన్యాన్ని గురించి కులం గురించి రాసీ రచయితలు సరిగా అవగాహన 

లేదు. ఈ అవగాహనా లో పంవల్ల కులం తాలూకు విలక్షణమైన లక్షణాలను వారు సరిగా 

చూడలేకపోతున్నారు. ప్రతి సమాజంలోనూ కొన్ని సామాజిక గుంవులు లేదా సమూహాలు 

తప్పక వుంటూనే వుంటాయి. చాలా దేశాల్లో గల చాలా సమూహాలు భారతదేశంలో గల 

వివిధ కులాలతో సారూప్యం గలవిగా, వాటితో. సమానమైనదిగా చెప్పకోవచ్చు. కుమ్మర్లు, చాకళ్ళు, 

పండితుల వంటి సమూహాలు అన్ని న్షిచోట్ల ఉన్నాయి, కాకపోతే తర దేశాల్లో ఆ గుంపులు 

వ్యవస్థీకృతం కాకుండా వ్యక్తుల ఇచ్చపై ఆధారపడి వున్నాయి. కాని, భారతదేశంలో ఇని వ్యవస్థ 

పరం అయి, వ్యక్తుల ఇష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా ఊఉ ఉన్నాయి. ఇతర దేశాల్లో వాటికి 

పిర్లు లేవ, భారతదేశంలో వాటికి శ పీర్లు పెట్టబడి వున్నాయి. కులానికి _ పెట్టబడిన ఆ పేరు 

వల్లనే దానికీ స్థిరత్వం, శాశ్వతత్వం, "వ్యక్తిత్వం అలవడినాయి. ఆ సేరువలనే ఏ వ్యక్తి ఏ 

సమూహానికి చెరిదినవాడో తెలుస్తుంది. ల సందర్భాలలో కులం పేరు అందులో జన్మించిన 

వ్యక్తుల ఇంటి పేరుగా వుంటుంది. ఆ పేరు వల్లనే తన నియమనిబంధనలను అమలులో 

పెట్టుకోవడం కులానికి సులభతరమవుతుంది. రెండు రకాలుగా ఇది సులభతరమవుతుంది. 

కులం పేరు ఇంటి పేరుగా ఉండడం వల్ల వారికి వ్యతిరేకంగా పొరపాటున ఇతర కులాలకు 

చెందినవారిగా భావించి నేరాలు జరుగవు. రెండవది, కులం పేరు తెలియడం వల్ల అపరాధి 

కులం గుర్తింపబడి, ఆ కుల ఎయవాల ప్రకారం నికి వ్రంపబడడం సులువుగా జరుగుతుంది. 

కులమంటే ఇదీ అర్థం. ఇక కుల వ్యవస్థ విషయానికొడ్డాం. కుల వ్యవస్థ గురించి 

తెలుసుకోవడమంటే వివిధ కులాల మధ్య వున్న సంబంధాలను తెలుసుకోవడం. కుల సమా 

హారంగా చూస్తే కుల వ్యవస్థ చూసేవారికి ఒక్కసారిగా అనేక లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తుంది. ఆ 
వ్యవస్థను ఏర్తరచిన విభిన్న కులాల మధ్య సన్నిహిత సంబంధం లేదన్నది మొదటి అంశం. 

(కులాల పమాహారంగా చూస్తు, కులవ్యవస్థ ప్రకటించే లక్షణాలు పరిశీలకులను దిగ్భ్రాంతులను 

చేస్తాయి. వ్యవస్థ ఏర్పడడానికి అవసరమైన అంతస్పంబంధాలు వివిధ కులాల మధ్య లేవనేది 

ప్రథమ అంశం. కుల వ్యవస్థ గురించి ఇంతకు ముందు చెప్పని లక్షణాన్ని వక్కాణించడం 

ప్రస్తుతానికి అవసరం, అదేవిటంటే- కులం అనేది వర్గ భావనకు భిన్షమైనదీ, వ్యతిరేకమైనదీ 

అయినప్పటికీ కుల వ్యవస్థ - కులం కంటి వేరుగా - పైన చెప్పన అంచెల న్ధాయికీ వర్గ వ్యవస్థ 

భి న్షమైనదని గుర్తిస్తుంది. హిందువులు అనేక కులాలుగా - విభజించబడ్డట్టే, కులాలు కూడా వివిధ 
వర్గాల కులాలుగా ఎభజించబడ్డాయి. హిందువు కుల సృహ కలవాడు. వర్ల సృహ కూడా 

కలవాడు. అతను కుల సృహ కలవాడా? వర్ల సృహ కలవాడా? అనేది అతనికి “దనితో ఘర్షణ 

ఎర్తడుతుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అతను తలపడవలసి వచ్చే కులం న 
నరానికే చెందినది అయితే అతను కుల స్పృహ కలిగి ఉంటాడు. ఒకవేళ ఆ కులం తన వర్గానికి 
వెలుపలిది అయితే వర్గ సృహ కలిగి ఉంటాడు. ఈ అంశానికి సాక్ష్యాధారాలు కావలసిన నారు 

మద్రాసులోనూ, బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీలోనూ జరిగిన బ్రాహ్మణేతర ఉద్యమాలను అధ్యయనం 
చేయవచ్చు. హిందూ కుల సరిహద్దు, వర్గ హద్దులంత నిజమనీ, కుల స్పృహ కూడా వర్గ స్పృహ 
అంత వాస్తవమనీ విస్పందేహంగా “అవగతమవుతుంది. ప్రతి కులం విభిన్నంగా, ప్రత్యేకంగా 
ఉంటుంది. తన ఆంతరంగిక విషయాలను నిర్ణయించుకో వడంలో లోను, కుల నిబంధనలను 
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అమలు పెట్టడంలోను సర్వ స్వతంత్రమయిన సార్వభౌమాధికారాన్ని కులం కల్లి వుంటుంది. 
రు లి 

కులాలలో సామిష్యం ఉన్నా, పరస్తరం చొచ్చుకుసోవడానికి వీలులేదు. ఇక రెండవ అంశం. ఒక 

కులం ఇంకొక కులంతో ఎటువంటి సంబంధం పెట్టుకుంటూ వుంటుంది అనేది. కులాల 

క్రమం నిట్టనిలువుగా ఎగుడుదిగుడులతో వుండేదే కానీ సమతలంలో పక్కపక్కన ఉండేది 

కాదు. 

కులం, కుల వ్యవస్థ అంటే ఇది; హిందూ "సామాజిక వ్యవస్థ గూర్చి తెల్ఫుకోవాలంటే 

ఈ విషయ జ్ఞానమే సరిపోతుందా అనేది ప్రశ. హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ గురించి ఒక 

జడ అవగాహన సరిపోతుందంటే ఈ విధంగానే కులం కుల వ్యవస్థ గూర్చి తెలుసుకుని 

ఊరుకుంటే చాలు. హిందువులు కులాలవారిగా విభజింపబడ్డారని, కులాలు ఒక వ్యవస్థను 

తయారు చేశాయని, అందులో హెచ్చుతగ్గులతో అగ, నీచ స్థాయిలలో అంతరాల మెట్ల మీద 

కులాలు అమర్భబడినాయి అనీ వాటన్నిటి మధ్య నిట్టనిలువు టెన్నిస్ బంతుల మూలలో 

దారం వలె వ్యవస్థ అనే అంతస్ఫూత్రం ఉన్నదని తెలుసుకుని, గుర్తుంచుకొని బాధపడవలసిన 
అవసరం లేదు. కాని, కులాన్ని ఒక లక్షణం కల చలనశీలమైన "రోరణిగా చూడాలనుకుంటే 

మాత్రం ఈ అధ్యయనం మాత్రం సరిపోదు. ఆచరణలో కులం చేస్తున్న పనులను నిశితంగా 
తెలుసుకోవాలంటే కుల వ్యవస్థతో పాటు “వర్గ —_ కులవ్యవస్థ” అనే అంశాన్ని అధ్యయనం 

చేయడం అవసరం. 

కులానికి, వర్గానికి (౮౭968 and C1255) మధ్య గల సంబంధం ఏమిటన్నది ప్రస్తుతం 

వివాదాంశం. కొంత మంది కులానికీ వర్గానికీ తేడా లేదని, రెండూ ఒకటేనని చెబుతారు. మరి 

కొంతమంది కులం-వర్గం భావనలు ప్రాథమికంగా పరస్తరం వ్యతిరేకం అయినవని చెబుతారు. 

కులం అనే అంశాన్ని ఈ కోణం నుండి పరిశీలించడం ముందుముందు జరుగుతుంది. 

ఈ అధ్యయనం వలన వర్గ సరిహద్దుల వలెనే కులానికి సయితం కొన్ని సరిహద్దులున్నా 

యని, వర్గ చైతన్యంలానే, కుల చైతన్యం అనేది ఉందనే వాస్తవాలు తెలుస్తాయి. వర్ణ వ్యవస్థ 

పరిణామమే కులం అని చెప్పబడింది. ఇది అర్థరహితమని తరువాత వివరిస్తాను. వర్ణం. యొక 

విస్తితరూపమే కులం. వర్గానికి వ్యతిరేక మార్గంలో వచ్చిన న పరిణామం కులం. ఎప్పడయితే కులం 

వూర్తిగా వికృతమైందో పట్టిందో అప్పడు వర్ణ వ్యవస్థ నుంచి వర్గ వ్యవస్థను అరువుకు తెచ్చుకుంది. 

నిజానికి కులవ్యవస్థ వర్ణ “వ్యవస్థలో శ వర్ల విభజనను చాలా దగ్గరిగా అనుసరించింది. 

ఈ దృక్కోణం నుంచి కులవ్యవస్థను చూస్తే కులాల దిమ్మలతో ఏర్పడిన కుల పిరమిడ్ను 

వర్ల అంతరాలు ఎలా చీలికలతో విభజించాయో అర్థమవుతుంది. ప్రాచిన చతుర్వర్లనా వ్యవస్థలో 

కనిపించే విభజన రేఖ మొదటి చీలికలో గోచరమవుతుంది. పురాతన _చతుర్వర్థాల పద్దతి 

మొదటి మూడు వర్ణాలయిన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులకు, నాలుగవ వర్ణమయిన శూద్రులకు 

మధ్య ఒక భేదాన్ని సృష్టించింది. మొదట ముగ్గురు కూడా రెండు జన్మలు గల వర్గాలు 
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వచ్చిన అసంఖ్యాకమైన కులాలను బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వెళ్ళ వర్గం నుండి వచ్చిన కులాలకు 

భిన్నంగా నిలబెట్లారు. అదే నేటి వర్గ విభజనకు వునాది అయ్యింది. ఈ విభజన రేఖే ఉన్నత 
| ౬ 

కులాలు, అధమ కులాలు అనే మాటలుగా వ్యక్తం చేయబడుతుంది. ఉన్నత వర్గానికి చెందిన 
కులాలు, అధమ వర్గానికి చెందిన కులాలు అనే పదాలే ఈ విధంగా కుదించబడినాయని 
చెప్తొచ్చు. 

ఈ మొదటి విభజన రేఖ తరువాత, రెండవ విభజన రేఖ ఉంది. ఇది అధవు వర్గాల 
కులాలకు అడుగున ప్రయాణం చేస్తుంది. ఈ రేఖ చతుర్వర్గాల నుండి వుట్టిన కులాలన్షింటిని 
పైనపెట్టి మిగిలిబోయిన కొన్ని కులాలను అట్టడుగున చూపిస్తుంది. వాటిని “తక్కిన కులాలు 
అని పేర్కొంటాను. ఈ వర్గ విభజన రేఖ కూడా వాస్తవమైదే, ఇది చతుర్వర్గ వ్యవస్థ తాలూకు 
ప్రాధమిక పూత్రాన్షి పాటిస్తుంది. చతుర్వర్గ వ్యవస్థ పైన పేర్కొన్న విధంగా మొదటి మూడు 
వర్ణాలను ఉన్నతంగా వుంచి మొత్తం నాలుగు వర్ణాల మధ్య ఒక విభజన చేసింది. కాని ఈ 
రెండవ విభజన రేఖ నాలుగు వర్గాలలో ఉన్న వారికీ, వారికి చెందకుండా బయట ఉన్నవారికి 
పష్టమయిన అంతరాన్ని చూపించింది. ఈ భేదాన్ని వెలిబుచ్చడానికీ ఒక పరిభాష ఉంది. 

చతుర్వర్గాల లోపల గల ఉన్షతులయినా, అధములయినా, బ్రాహ్మణులయినా, శూద్రులయినా 
వర్గమున్న “సవర్ణలు”గా పిలువబడ్డారు. చతుర్వర్గాలకు చెందనివారు వర్ణము లేని “అన 
ర్లులు”గా చెప్పబడ్డారు. ఈ విధంగా చతుర్వర్థాల వారు “సవర్ణ హిందువులు” అని ఇంగ్లీషులో 
“కులీన హిందువులు” (Caste Hindus పిలువబడ్డారు. మిగిలిన వారు “అవర్లులు”గా, 
ఇంగ్లీషులో “కుభీనేతర హిందువులు” (Non-Caste Hindus)గా పిలువబడ్డారు. 

కుల వ్యవస్థను గురించి పాయబడినదంతా సవర హిందువుల మధ్య గల కుల వ్యవస్థ 
సారాంశమే. అవర్డుల గురించి చెప్పబడింది చాలా తక్కువ. అవర్హ హిందువులంతా ఎవరు? 
హిందూ సమాజంలో వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సవర్హ హిందువులతో ఏ విధమయిన 
సంబంధం కలిగి వున్నారు? అనే ప్రక్షలకు ఇంతవరకు ఎటువంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడలేదు. 
ఈ ప్రశ్షలకు జవాబు లేనిదే హిందువులు నిర్మించిన, సామాజిక చిత్రం యొక్క యదార్ధ 
రూవాన్ని చూడలేమని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. సవర్ణ హిందువులకు మధ్య ఉన్న వర్గ 
అగాధాన్షి వదిలివేయుటం అంటే మంత్రగత్తేలు మరుగుజ్జులు లేకుండా గ్రిమ్ ఫెయిరీ కథ 
చెప్పినట్టే అవుతుంది. 

అవర్హ హిందువులు మూడు.... 

అసంవూరం 
ల 

అనువాదం; శ్రీ విజయలక్ష్మి పరమేశ్వరరావ్ 



మూడో భాగం 

ప్రాచిన భారతదేశంలో విప్రవం- ప్రతివిప్రవం 
(౧ శి 

“వి వాచిన భారతదేశంలో ఎవ్హవం లా (వతివిప్రవం” అన పేరుతో సమగ (గ్రంధార్దే రాయా 

లని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ అనుకున్నారు. ఆ పుస్తకంలోని విషయాల పట్టికను వున్తకాల 

ప్రణాలిక అధ్యాయంలో అబ్రాయినాయి. ఈ ఎన్హ్ర)త చేర్థిక కింద మొత్తం లీడు ష్రస్తకొలు 

రాయాలని ఆయన మొదట నంకల్చించారు. కొన్ని అధ్యాయాలను, కొని పేజీలను చ్యూతమే 

కమిటీ కనుగొనగలిగింది. ఆ అధ్యాయాలు కూడా అనంపూర్ధం. అనంవూర్థమే అయినప్పటికీ 

లభ్యమవుతున్న భాగాల “ప్రాచీన భారతదేశంలో విప్లవం - ప్రతివివ్రవంోను ఈ నంఖుటంలో 

భాగంగా అందించాలని కమిటీ నిధయించింది. బౌద్దం అవతరణను డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఎప 

వంగా వరిగణించారు. (బావ్మాణులు నిర్దాహించిన వ్రతివివ్హవం బౌద్దమత నేణతకు లా పతనానికీ 

కారణమైంది. 

ఈ శీరిక కింద ఈ కంది అధ్యాయాలను చేరాము, 
అ 

1. తప్పి తీసిన (ప్రాచిన భారతం 

౨, సాలచీన్ శకం -- ఆర్యుల నమాజం సితిగతులు 
(( 2 థీ 

వౌరోపిత్వ వతనం 

నంన్కర్తలు - వారి భవితవ్యం 

బౌదముత కీణతు వతనం 
ఢి లో 

(బావ్మాణమత సాహిత్యం 

ఇ ర ఈ నలు (బాహ్మాణమత విజయం 

గృవాధర్మనూూతాలు - మనున్మ్యుతి లేదా వతివిప్టవ వదిిత్ర (గంథం 

0 9౨ (వతివివ్రవానికి తాత్తిక సమర్థన (కృస్థుడు, అతని గీత) 

10. ఎిరాటు ఉద్యోగ వర్తా?ల విశ్లేషణ 

Pm కే ll. (బావ్మాణులు వ్యతయుల పోరాటాలు 

12. శూద్రులు - వతివివ్రవం 
ణా 

ళ్ రా ఉంటు 
13, ఇలు (వ్రతిఎపవ్రవం 

వ్లున్సకాల ప్రణాళికలో అన్హ ఆఖరి అధ్యాయంలోని ప్రతిపాదిత ప్రణాళికతో ఈ అధ్యా 
యాలను వాఠకులు వోల్చి చూడవచ్చు. 

-సంపొదకులు 





అధ్యాయం — 5 

తవ్వి వెలికితసినప్రాచిన భారతదెశచరిత్ర 

(ఈ అధ్యాయానికి సంబంధించి రెండు టైవు చేసిన కాపీలు మాకు లభించాయి. ఆ 

రెండింటిలో కూడా డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తన స్వదస్తూరితో కొన్ని మార్తులూ, చేరులు 
జావ ల బి అ 

చేశారు. వాటిని ఆద్యంతం పరినీవించిన మీదట, రెండో పాఠాంతరాన్ని ఈ సంకలనంలో 

చేర్చాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాము. మాకు లభ్యమయిన వ్యాసం మూడు పేజీలే వుంది. డా. 
అంబేద్కర్ రాయతల పెట్టిన పెద్ద వ్యాసానికిది బహుశా ఉపోద్దాతం కావచ్చు. -సంపాదకులు) 

భారతదేశ ప్రాచీన చరిత్రలో అధిక భాగం అసలు చరిత్రే అనిపించుకోదు. అలాగని 

ప్రాచీన భారతానికి చరిత్రే లేదని కాదు. చాలా వుంది. కానీ అది తన స్వభావాన్ని కోతోయింది. 
ణు 

దాన్ని ఆడవాళ్ళు పిల్లలూ ఆనందించే పుక్కటి ఖురాణంగా మార్చివేశారు. ఇదె ఉద్దేశపూర్వకంగా 

బాహ్మణీయ రచయితలు చేసిన పనే. ఉదాహరణకి దేవో అనే పదాన్నే తీసుకుందాం. ఆ 

పదానికి అర్థం ఏమిటీ? *జనవిశేషి అనే పదం మానవ సమాజంలోని ఓ వ్యక్తి అనే భావాన్ని 

సూచిస్తుందా? అదేదో మానవతారీత శకి అనిపించేలా చేసుంది. ఈ విధంగా కొద్దో గొపో 
నం! అణాల న! 

ఉన్న సారగర్భిత చరిత్రని కాస్తా పిండి పారవేయడం జరిగింది. 

“దేవి అనే పదంతో పాటుగా స్మరణకు వచ్చేవే యక్ష గణ, గంధర్వ, కిన్నైర అనే 

పదాలు కూడా. ఇంతకీ వీళ్లైవరు? రామాయణ, మహాభారతాలను చదివిన మీదట ఆ గ్రంథాల్లో 

చిత్రించిన వాత్రలు దిగంత పర్యంతం వ్యాపించిన కాల్పనిక వ్యక్తులని, నిజ జీవితంలో యిలాంటి 

వ్యక్తులు అసలు లేరని మనకి అనిపిస్తుంది. 

కాని వాస్తవానికి, యక్షులు గణులు, గంధర్వులు, కిన్నైరలు కూడా మానవ సంతతికి 

చెందినవారు. వీరంతా దేవతలకు సేవ చేస్తూ వచ్చారు. యక్షులు దేవతల ప్రాసాదాలకు కాపలా 

కాసేవారు. గణులు దేవతల అంగరక్షకులు. గంధర్వులు ఆటలతో, పాటలతో దేవతల వున 

సులు రంజింపజేసేవారు. కిన్నైరలు కూడా దైవసేవ చేసేవారు. నేటికీ కిన్నెర సంతతి వారు 
హిమాచలప్రదేశ్లో నివసిస్తున్నారు. 

“అసుర” అనే పదాన్నే తీసుకుందాం. రామాయణ మహాభారతాల్లో యిచ్చిన వర్ణనలు 

బట్ట అసురులు మానవ జాతికి చెందినవారు కారనిపిస్తుంది. ఒక అసురుడు పది బళ్ల 

ఆహారాన్ని తినేస్తాడు. వారిది భయంకరమైన రూపం. ఇక నిద్రపోతే, ఆరు నెలలకి గాని 

లేవడు. పది నోర్డుంటాయి. రాక్షసుడెవరు? అతను కూడా మానవ సంతతి వాడు కాడనట్టు 

చిత్రీకరించారు. ఆకారంలో, ఆహారం తీసుకొనే సామర్థ్యంలో, తదితర అలవాట్లను బట్టి 
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కూడా అతను అసురుల కోవకు చెందుతాడు. 

నాగులను గురించి కూడా ఎన్నో ఉదాహరణలు యివ్వబడ్డాయి. ఇంతకీ నాగా అంటే 

ఎవరు? నాగా ఆంటే పరానికి గానీ, పాముకి గానీ ప్రాతినిధ్యం వహించేవాడు. ఇది వాస్తవమా: 
9 

బానో, కాదోగావి అలానే చెప్తారు. “నిజమే కాబోలు' అని హిందువులు నమ్మారు. అందువల్ల 

ప వానికి 
ప్రాచీవ భారతదేశ చరిత్రను తవ్వి వెలికి తీయక తప్పదు. అలా చేయకపోతే ప్రాచీన భారతాని 

అసలు చరిత్రే మిగలదు. బ్రాహ్మణ రచయితలు వీరావేశంతో గుట్టగా పోసి వుంచిన చరిత్ర 
కా . 

శిధిలాల నుంచి బౌద్ద వాజ్మయ సహాయంతో ఈ చరిత్రను వెలికి తీయవచ్చును. 
> 

ఆ శిధిలాలను తొలగించి, వాటి క్రీంద అణగిపడి వున పదార్ధాన్ని చాలా స్పష్టంగా, 

సలక్షణంగా చూడడానికి బౌద్ధ సాహిత్యం చాలావరకు సాయపడుతుంది. 

చాలామంది దేవతలు బుద్దుని వద్దకు వెళ్ళి తమ అనుమానాలను నివృత్తి చెయ్యమనీ, 

తమని కష్టాల నుంచి గట్లెక్కించమని ఆయనను వేడుకుంటారు. దేవతలు మానవమాద్రులు 
లు ర 

కాకపోతే, ఇదంతా ఎలా సాధ్యపడుతుంది. 

చిక్కుముడి లాంటి నాగాల సమస్యపై బౌద్దమత వాజ్మయం విస్తృతంగా ఎలుగుణ 

ప్రసరిస్తుంది. యోవిజాలైన నాగులకూ గుడ్డు నుంచి జన్మించిన నాగులకూ మధ్య గల తేడాను 

గుర్తింపజేయడం ద్వారా బౌద్ద వాజ్మయం స్పష్టం చేస్తోంది. మౌలికంగా మానవ సమాజానికీ 

చెందిన వారన్న అర్ధంలో నిలుస్తుంది. 

అసురులు భయంకర ప్వరూపం గలవారు కారు. వారు కూడా జన విశేష' మానవమా 

త్రులే. ఆపురులు, పృష్టికర్త ప్రజాపతి సంతతికి చెందిన వారని శతపథ బ్రాహ్మణం చెబుతోంది. 

అలాంటి వారు దుష్టశక్తులుగా ఎలా మార్తు చెందారో మనకు తెలియదు. ధరిత్రిపై పట్టు 
సాధించడం కోసం అసురులు దేవతలతో యుద్దానికి తలపడ్డారనీ, ఆ యుద్దంలో సురులు 

విజయులై అసురులు ప్రాణాలు కోలోయారనే వాస్తవం రికార్డు చేయబడుతుంది. అందువల్ల 
అసురులు దైత్యాకారులు కారని, మానవులేనని స్పష్టమవుతోంది. 

ఈ విధంగా చరిత్ర శిథిలాలను తొలగించి చూడడం వల్ల, ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రను 

మనం సరికొత్త వెలుగులో దర్శించగలం. 

అనువాదం: నిర్మలానంద 



అధ్యాయం చా 6 

ప్రాచినయుగం-ఆర్యుల సనూజ 

సతెగతులు 
థి 

[11 టైవు చేసిన వూర్తి పేజీలకి ఓ టాగ్ తగిలించి, ఫైలులో గుత్తనం గుచ్చి వుందీ 
వ్యాసం. చి రాని కా సంవ కా సం వర బన వా న్న బట్ట ఈ అధ్యాయం సంపూర్ణం కాదని అర్ధమవుతోంది. 

-సంపాదకులు] 

బౌద్దమతం ఒక విప్ప్రవం. (ఫ్రెంచి నిప్టవమంతటి మహత్తరమైనది. మత విప్పవంగా ప్రారం 

భమయినా, ఆ స్థాయిని అధిగమించి, సాంఘిక, రాజకీయ విప్లవంగా అది అభివృద్ధి చెందినది. 

స్వభావరీత్యా ఈ విప్లవం ఎంత లోతైనదో, ఎంత గంభీరమయినదో తెలుసుకోవాలంటే, 

విప్ణవానికీ పూర్వం నెలకొని వున్న సాంఘిక పరిస్థితులను తెలుసుకోవడం అవసరం. (ఫెంచి 

విస్తవ పరిభాషలో చెపాలంటే-భారతదేశంలో ప్రాచీన పరిపాలనా వ్యవస్థ చిత్రాన్ని కరతలామలకం 

చేసుకోవాలి. 

తన ప్రబోధాల ద్వారా బుద్దుడు ఆనాటి సమాజంలో తెచ్చిన మహత్తర సంస్కరణ 

ఎలాంటిదో అర్దం కావాలంటే, ముందుగా బుద్దుడు తన జీవిత లక్ష్యాన్ని ప్రారంభించిన నాటి 

ఆర్య నాగరికత ఎంత పతనావస్థలో వుండో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. 

బుద్దుని కాలంలో ఆర్యుల సమాజం సాంఘిక, వత, ఆధ్యాత్మిక జారత్వంలో తలము 

నకలై వుంది. 

ఆనాడు నెలకొని వున్న సాంఘిక దురాచారాలలో జూదం గురించి ప్రత్యేకంగా పేర్కొ 

నాలి. తాగుడుకీ మల్లనే జూదం కూడా ఆర్యుల్లోకి విస్తృతంగా వ్యాపించి వుంది. 

ప్రతి రాజ్యంలోను రాజ ప్రసాదానికి ఆనుకొని ఒక జూద గృహం కూడా వుండేది. 

తనతో ఆడటానికి ప్రతిరోజు ఒక గజ జూదగాణ్ని రాజు తన కొలువులో నియమించే 

వాడు. విరాటరాజు కొలువులో జూద నివుణునిగా కంకుభట్టు వుండేవాడు. రాజులకు జూదం 

కేవలం వినోదం కోసం కాదు. ఎక్కువ మొతాలను పందెంగా కాసేవారు. తమ రాజ్యాలనూ, 

ఆశ్రితులనూూ బంధువులనూ, బానిసలనూ, 'సీవకులనూ1 సయితం పణంగా పెట్టేవారు. నల 

మహారాజు పషక్కరునితో ఆడిన జూదంలో-తననీ, తన భార్య దమయంతినీ మినహాయించి- 

మిగతా సర్వస్వమూ ఒడ్డి, ఓడిపోయాడు. చివరకీ నలుడు భార్యతో అడవికేగి, బిచ్చమెత్తుకొని 
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బతికాడు. కొందరు రాజులు జూదం ఆడటంలో నలుణ్లీ తలదన్చేశారు.2 పాండవ ప్రథముడు 

ధర్మరాజు కౌరవులతో జూదం ఆడి, అందులో తమ సర్వ స్వాన్మీ-తమ్ముశ్తనీ, తననీ, తమ భార్య 

ద్రౌపదినీ పణంగా పెట్టిన విషయం మహాభారతం చెబుతోంది. జూదం ఆడటాన్ని ఆర్యులు 

గౌరవసూచకమైనదిగా భావించేవారు. ఎవరి నుంచైనా జూదానికి ఆహ్వానం వస్తే దాన్ని తమ 
గౌరవానికీ, హోదాకీ ఒక సవాలుగా తీసుకొనేవారు. ముందుగానే ఎంత హెచ్చరించినప్పటికీ, 

ధర్మరాజు జూదంలో అతి ఘోరమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నాడు. దీనికి ఆయన చెప్పిన సాకు 

ఏమిటంటే-జూదం ఆడటానికి రమ్మని తనకి ఆహ్వానం వచ్చిందనీ గౌరవ వ్యక్తిగా తాను ఆ 

ఆహ్వానాన్ని నిరాకరించలేకపోయాననీ. 

జూదమనే యీ వ్యసనం ఒక్క రాజులకే పరిమితం కాకుండా, సామాన్యుల్లో లోకి సయితం 

అంటువ్యాధిలా వ్యాపించిపోయింది. ఒక నిరుపేద ఆర్యుడు జూదంలో ఎలా 'సర్వనాశనమ 

యిందీ బుగ్వేదం వివరంగా వర్ణిస్తుంది. కౌటిల్యుని కాలంలో జూదం బాగా (ప్రాచుర్యం పొందిన 

ఒక అలవాటు. రాజు నుంచి లైసెన్సు పొంది నెలకొల్పబడిన జూదగ్భహాల నుంచి ఖజానాకి 

సాలినా పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం లభిస్తుండేది. 

తాగుడు మరొక దురాచారం. ఆర్యుల్లో ఈ వ్యామోహం మోతాదుని మించి వుండేది. 

మద్యం రెండు రకాలు సోము, సుర. సోమరసం యజ్ఞకాలంలో సినించేది. ఆదిలో బ్రాహ్మ 

ణులకూ క్షత్రియులకూ, వైశ్యులకు మాత్రమే సోమపానం అనుతింపబడింది. కాలక్రమంలో 

బ్రాహ్మణులకూ, క్షత్రయులకూ పరిమితం చేయబడింది. వైశ్యులు ఈ అనుమతి నుంచి 

తప్పించబడ్డారు. శూద్రులు అసలు రుచి చూసే ప్రసక్తే లేదు. ఈ రసం ఎలా తయారు 
చేస్తారో అన్నది ఒక రహస్యం. ఆ రహస్యం . బాహ్మణులకే తెలుసుండేది. సుర అందరి 

కోసమూ. అన్నివర్గాల వారూ దాన్ని తాగేవారు. బాహ్మణులు సయితం మినహాయింవు కాదు. 

అసురుల వురోహికుడు- -శుక్రాచార్యుడు ఒకసారి సురని చిత్తుగా తాగేశాడు. దేవతలు చంపిన 
అసురులను బతికించడానికి ఉద్దేశించబడిన మృత సంజీవనీ అనే మంత్రాన్ని ఆ తాగిన మైకంలో 

శుక్రాచార్యుడు కచునికీ ఉపదేశించాడు. కచుడు దేవ పురోహితుడు బృహస్పతి కొడుకు. ఒక 
సందర్భంలో కృష్ణుడూ, అర్జునుడూ చిత్తుగా సుర సేవించారని మహాభారతం చెబుతోంది. 
ఉదాహరణలను బట్టి ఆర్యోత్తములు సయితం ఈ తాగుడు వ్యసనానికి అలీతులు కార్ 

వారు తాగడం మొదలు పెడితే పీకల దాకా తాగేస్తారనీ మనకి అర్ధమవుతోంది. అన్నిటికన్నా 

సిగ్గుతో తలవంచుకోవలసిన విషయమేమిటంటే- ఆర్య స్త్రీలు కూడా ఈ తాగుడు వ్యసనానికి 

బాగా అలవాటు పడిపోవడం. ఒక ఉదాహరణ యిన్తాను. విరాట రాజు భార్య సుధేష్టరే 

తన పరిచారిక సైరంధ్రితో యిలా ఆంటుంది-“కాళ్ళూ చేతులూ తెగ పీక్కుపోతున్నాయి. 
మువ్వు తమ్ముడు కీచకుని రాజ ప్రసాదానికి వెళ్ళి తొందరగా సురని తీసుకురా” అంటూ 
)రమాయిస్తుంది. ఈ దురలవాటు రాణులకే పరిమితం కాదు. అన్ని వర్గాల స్త్రీలలోనూ 

'ధారణమైన ఆలవాగుయివోయింది. బ్రాహ్మణ స్తులు సయితం యిందుకు" మినహాయింపు 
దు. మద్యం అన్నా, నృత్యం అన్నా ఆర్య స్తులకెంత ఆసేక్షో కౌన్సీత్రక్తి సిహ్యాసూత్రం (1-11-12) 

ఖులా చెబుతుంగః “ఏవాహాల నాటి ముందురోజు రాత్రి వైధవ్యం ప్రాప్తించని స్త్రీలు బాగా 
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మద్యం సేవించి, సుష్టిగా విందు ఆరగించి-నలుగురు గానీ ఎనమండుగురు గానీ నాలుగు 

పర్యాయాలు నృత్యం చేయాలి.” 

ఆర్యావర్తంలోని మధ్య ప్రాంతంలో క్రీ. శ ఏడు, ఎనిమిది శతాబ్దాల పర్యంతం 

మత్తెక్కించే మద్యాన్ని పానంచేస్కి నివ్మవరాల స్త్రీలే కాకుండా, బ్రాహ్మణ స్త్రీలు కూడా బాగా 
వ్యసనానికి లోనవుతుండేవారన్న విషయాన్ని కుమారిల భట్టు వ్రాసిన “తంత్ర వార్తికం” [1 

(ఘు, 4] యిలా తెలియజేస్తోంది. “ఆధునిక కాల వ్యక్తుల్లో అహిచ్చత్ర, మధుర దేశాల 

బాహ్మణ స్త్రీలు తాగుడు వ్యసనానికి బానిసలు కావడం మేం గమనించాం.” పండ్ల నుంచి 

గాని వూల నుంచి గాని (మాధవి) మురిగిన బెల్లం నుంచిగాని (గౌడి-ధాన్యం (సుర) 

నుంచిగాని-తయారు చేసిన సురను బాహ్మణులు సేవించడాన్ని కుమారిలుడు ఖండించాడు. 

ఆయన క్షత్రియ, వైశ్య స్త్రీ వురుషుల విషయం పట్టించుకోలేదు. 

నేటి ఆర్య సంతతి వారసులు, ఆనాటి ఆర్యుల సమాజంలో నెలకొని వున్న సీత్రి 

బాహ్యమయిన లైంగిక అనాచారాలను గురించి తెలుసుకొని దిగ్భ్రమ చెంది వుంటారు. బుద్దుని 

కాలానికి ముందునాటి ఆర్యులలో-నేడు మనకీ మల్లెనే లైంగిక వాంఛల్సీ, వైవాహిక సంబం 

ధాలను నియంత్రించే నైతిక సూత్రాలు వుండేవి కావు. 

“ఆర్యుల పౌరాణిక కథల ప్రకారం బ్రహ్మ సృష్టికర్త. ఆయనకు ముగ్గురు కొడుకులూ, 

ఒక కుమార్తె. వారిలో ఒక కొడుకు పేరు దక్షుడు. తన చెల్లెలినే అతను వివాహం 

చేసుకున్నాడు. వారిద్దరికీ ఆడ సంతతి కలిగింది. వారిలో కొందర్ని దక్షుడు బ్రహ్మకుమారుడైన 

మరీచి కొడుకు కాళశ్యవునికీ, మరికొందరు కన్యల్ని బ్రహ్మ మూడో కొడుకు ధర్మునికీ యిచ్చి 

పెళ్లి చేశాడు 

బుగ్వేదంలో అన్నా చెల్తెళ్ళుకే సంబంధించిన ఒక ఉపాఖ్యానం వుంది. ఆన్న మేరు యవు, 

చెలెలు యమి. యమి, యముని తన శరీర వాంఛ తీర్చమని అడుగుతుంది. అందుకు 
గా 

యముడు నిరాకరిస్తాడు. యమి మండిపడుతుంది.5 

తండ్రే కూతురి చేసుకునే ఆచారం వుంది. ఈడొచ్చిన తన కూతురు సుత్రుపని, తండ్రి - 

వశిషుడు వివాహం చేసుకుంటాడు6. మనువు కూతురు “ఇలనూ'”, జహ్ను తన కూతురు 
రం 

“జహ్మవి'కిని, సూర్యుడు తన కూతురు “'ఉషిిని వివాహం చేసుకుంటారు. 

ఆర్యులో బహు భర్తృత్వం వుండేది. ఆదీ సాధారణమైనది కాదు. దగ్గర రక్త సంబందీ 
గ ఎటో 

దా 

కులే ఒకే స్త్రీతో సంగమించే అలవాటు వుంది. దహప్రచేతని, అతని కుమారుడు సోముడూ, 

ఇరువురూ సోముని కుమార్తె మరీషతో శరీర వాంఛ తీర్చుకుంటారు.16 
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మనుమరాలిన తాత కళ్యాణం చేసుకునే సందర్భాలు కూడా కద్దు. తండ్రి బ్రహ్మకి! 

దక్షుడు తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం జరిపించాడు. వారికి వుట్టిన వాడే నారదుడు. దౌహిత్రుడు 
తన 27 మంది కుమార్తెలనూ తండ్రి సోమునికి సమాగమం వ్రజననం కోసం కట్టబెట్టాడు.!12 

నలుగురు చూస్తుండగానే, ఆరుబయట ఆర్యులు స్త్రీలతో సమాగమం చేయడానికి 
వెనకాడేవారు కారు. బుషులు చేసే మతపరమయిన కొన్ని కర్మకాండలను 'వందేవ్యవ్రతా'లు 

ఆంటారు. ఈ కర్మకాండలను యజ్ఞభూమిలోనే నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. ఎవరైనా స్త్రీ యజ్ఞవేదిక 
దగ్గరకు వచ్చి, తన లైంగిక కోర్కె తీర్చమని బుషిని కోరితే ఆయన అదే సమయంలో, 

అదేచోట ఆరుబయట ఆమె కోర్కెను తీర్చేవాడు. ఇలాంటి సంఘటనలెన్మో చూపించవచ్చు. 

బుషి పరాశరుడు, సత్యవతితో జరిపిన తంతు అదే. అలాగే ద్రీర్ణతాప విషయం కూడా. ఇలాంటి 

ఆచారం వుందని చెప్పడానికి “అయోని అనే పదాన్నే వుదాహరణగా చూపించవచ్చు. *అయోని' 

అనే పదానికీ “పాపం కాని గర్భధారణ” అనే అర్ధరి వున్నట్టు చెప్పబడుతోంది. నిజానికి ఆ 
పదానికి అసలు అర్ధం వేరు. అదేమిటంటే-యోని అంటే ఇల్లు అని అర్థం. అలాగే అయోనిజ 

ఆంటే ఇంటి వెలుపల గర్భంలో పడింది అని అర్థం. అంటే ఆరుబయట జీవం వోసుకున్నదని. 

ఈ పని త ప్రీమీ కాదని చెప్పడానికి సీత్ర, ద్రౌపది-ఇద్దరూ అయోనిజలు అనే వాస్తవాన్ని మనం 

ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇవి (ఆరుబయట సంగమాలు) ఎంత సర్వసాధారణమయినవో 
తెలియజెప్పడానికి మతపరమయిన ఆదేశాలు జారీ చేయక తప్పని పరిస్థితి ఎదురు కావడం 
మనం గమనిస్తాం.13 

తమ స్త్రీలను కొంతకాలంపాటు యితరులకు అద్దెకిచ్చు కోవడం ఆర్యుల్లో వాడుకలో 

వుండేది. మాధవి కథ ఇందుకొక ఉదాహరణ.!*# యయాతిరాజు తన కూతురు మాధవిని 
గురువు గాలవునికి సమర్షిస్తాడు. గాలవుడు మాధవిని ముగ్గురు వేర్వేరు రాజులకు నిర్గీత 
కాలంపాటు అద్దెకీన్తాడు. ఆ కాల వ్యవధి ముగిశాక, గాలవుడు తిరిగి ఆమెను విశ్వామిత్రుని 
కిచ్చి వివాహం చేస్తాడు. విశ్వామిత్రుని ద్వారా ఒక కొడుకు పుట్టేదాకా మాధవి అతని వద్దనే 
వుంటుంది. ఆతర్వాత గాలవుడు ఆమెను, యయాతికి తిరిగి యిచ్చివేస్తాడు. 

ఈ విధంగా ఆర్యుల్లో తమ స్త్రీలను తాత్కాలికంగా మరొకరికి అదైకీచ్చే ఆచారంతో 
పాటుగానే, మరొక ఆచారం కూడా వుంది. అది-సంతానోత్తత్తి కోసం కూడా శ్రేష్టులయిన 
ఆర్యులకు తము స్త్రీలను యివ్వడం. కుటుంబాన్ని వృద్ధి చేయడమంటే-ఆర్యుల దృష్టిలో పిల్లల్ని 
కని వంశాన్ని ఉద్ధరించడం. ఆర్యుల్లో ఒక ప్రత్యేక వర్గం దేవతలు. వారు సయితం ఆర్యులే. 
అయితే వారు. శ్రేష్టమయిన హోదా కలిగిన పరాక్రనువంతులు. ఉత్తమ సంతానం పొందడం 
కోసం ఆర్యులు తమ భార్యలను దెవవర్గానికి చెందిన ఎవరితోనైనా లైంగిక సంబంధం 
పెట్టుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించేవారు. ఈ ఆచారం ఎంత్ విస్తృతంగా సాగుతుండేదంటే- ఆర్య 

స్త్రీలను ఆర్హ్యంగా పొందడం దేవతలు తమ స్వతస్పిద్ధమైన హక్కుగా భావించసాగారు. తాము 
దేవతలకు అర్వంగా సమరించడం నుంచి విముక్తి పొందే పర్యంతం ఆర్య స్త్రీలకు వివాహాలు 



ప్రాచీనయుగం- ఆర్యుల సమాజ స్థితిగతులు 173 

జరిగేవి కావు. ఆ ప్రక్రియని అవధానం అనేవారు. ప్రతి హిందూ వివాహంలోనూ “లజ 

హూమంి” చేస్తూ వుంటారు. అశ్వలాయనుని గృహ్యసూత్రాల్లొ దీని గురించి చాలా వివరంగా 

చెప్పబడింది. ఇది దేవతలు లెంగిక పట్టు నుంచీ, హక్కు నుంచి ఆర్య స్త్రీలు విముక్త పొంద 

డానికి సంబంధించిన చర్య యుక్క అవళీషం. లజహోమంలో చేసే అవధానం మరేమీ కాదు. 

వధువుపై దేవతల హక్కుకి తాజాగా వెలకట్టి దాన్ని దేవతలకి సమర్శించుకోవడం. హిందూ 

వివాహాల్లో నిర్వర్తించే *సప్తపదిని ప్రధానమయిన కర్మకాండగా గుర్తిస్తారు. ఇది చెయ్యకుండా ఆ 

వివాహం న్యాయసమ్మతబ్లునదని అనిపించుకోదు. కారణం ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఆర్య స్త్రీలపై 

దేవతలకి వున్న లైంగిక హక్కుని పరిసమాప్తి చేయడం. సప్తపది అంటే వధువుతో కలిసి వరుడు 

ఏడడుగులు వేయడం. ఇంతకీ వివాహంలో దీని అవసరం ఏమొచ్చింది? వివాహంలో తమకి 

సమర్థించే నష్టపరిహారం వల్ల ఒకవేళ తాము సంతృప్తి చెందకపోతే, వధూవరులు ఏడో అడుగు 

వేసేలోగానే దేవతలు ఆమెపై హక్కుని పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. ఇది దీని అంతరార్థం. ఏడో 

అడుగు వేసేసిన తర్వాత ఆమెపై గల దేవతల హక్కు పరిసమాప్తమవుతుంది. అంతట 

వరుడు వధువుని తనతో తీసుకొనివెళ్లి భార్యాభర్తలుగా చక్కగా కావురం చేసుకుంటారు. 

ఆతర్వాత దేవతలు ఆ కావురంలో విఘాతం కల్పించడం గానీ ఆ భార్యపై అత్యాచాగం 

జరపడం గానీ చేయరు. 

పవిత్రత, సచ్చీలత అనేవి కన్యలకి వుండాలనే నియమం లేదు. ఎలాంటి వివాహ 

బంధమూ లేకుండా కూడా కన్య ఎవరితోనైనా శరీర సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు. పిల్లల్ని కనవచ్చు. 

దీనికి ఆధారం కన్య అనే పదమే. దాని మూలార్ధం బాలిక అని. కామ్ అనే మూలపదం 

నుంచి కన్య అనే పదం వచ్చింది. కన్య అంటే యధేచ్చగా ఏ మగాడికైనా తనను తాను 

సమర్తించుకునేది అని అర్థం. క్రమబద్ధమైన ఏ వివాహమూ లేకుండా తమని తాము ఏ 

పురుషునికైనా అర్హించుకొని, పిల్లల్ని కనవచ్చును. కుంతి, మత్స్యగంధుల గాధలు ఇందుకు 

ఉదాహరణలుగా చెప్పకోవచ్చును. పాండురాజుతో వివాహానికి ముందే కుంతికి వివిధ వురుషుల 

నుంచి సంతానం కలిగింది. మత్స్యగంధి, భీష్ముని తండ్రి శంతనునితో పెళ్ళికాక ముందే 

పరాశరునితో శరీర సంబంధం పెట్టుకుంది. 

ఆర్యుల్లో పశుప్రవృత్తి ప్రబలంగానే వుండేది. దాముడనే బుషి ఆడలేడితో శరీర సుఖం 

అనుభవించడం కథగా ప్రసిద్ధం. సూర్యుడు ఆడ గుర్రంతో మదనకేళి జరపడమూ మనకి 

9 ఇ ' ఆ, ఇప ఎ 

తెలిసినదే. అన్నిటికన్నా నికృష్ణమైనది అశ్వమేధయాగంలో పట్టవురాణితో నుగ గుర్రం చేసే 

లైంగిక క్రీయ, 

(అసంపూర్ణం) 

అనువాదం -- నిర్మలానంద 

:అథసూచకలు: 
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l. మహాభారతం-అరణ్య పర్వం. 

PR మహాభారతం-సభావర్వం. 

3. మహాభారతం-అరణ్యపర్వం 15వ అధ్యాయం. 

4. మహాభారతం-ఆదిపర్వం. ఆది. 66 

ర్. రుగ్వేదం. 

6. హరివంశం. అధ్యా... Il 

7. అదే, అధ్యా... ౫ 

8. అదే, అధ్యా... XXXVI 

9 యాస్కుని ఎరుక్తము-అధ్యా... V, ఖండం VI 

10. హరివంశం, అధ్యా... I 

11. అదే. అధ్యా... I 

12. అదే, 

13. మహాభారతం, ఆదిపర్వం అధ్యా... 193 

14. అదే, ఉద్యోగపర్వం అధ్యాయం 106-123 



అధ్యాయం లా 7 

పౌరోహిత్య పతనం 

[“పాచీన యుగం-పరిపాలని అనే ఫైలులో మూడవ అధ్యాయంగా నమోదు అయిన 
ఈ వ్యాసం టైవు చేసిన 16 ఫుల్ స్కేప్ పేజీల్లో వుంది. ఈ అధ్యాయం కూడా అసంపూర్తిగా 

కనిపిస్తోంది. -సంపాదకులు] 

ప్రాచీనాచార్యుల సమాజంలో బ్రాహ్మణులు పౌరోహిత్య వృత్తిని గుత్తాధిపత్యం చేసుకు 
న్నారు. బాహ్మణుడు తప్ప మరొకరెవరూ వురోహితుడు కావడానికి అర్హుడు కాడు. మతరక్షక్రులైన 

టూ | 

బ్రాహ్మణులు నైతిక, ధార్మిక విషయాల్లో ప్రజలకు దారి చూపేవారు. తమ ప్రవర్తన ద్వారా 
వారు ప్రజలకు ఉన్నత ప్రమాణాలు సృష్టించాల్సి వుంది. అయితే వాస్తవానికి ఆ ప్రమాణాలకి 

అనుగుణంగా బ్రాహ్మణులు జీవించారా? దురదృష్టవశాత్తూ మనకి లభించిన ఆధారాలన్నీ కూడా 

నెలిక పతనంలో బ్రాహ్మణులు పరాకాష్టకు చేరుకున్నట్లు నిరూపిస్తున్నాయి. 
4. ఠం (ఎ) అది 

ఒక శ్రోత్రియ బ్రాహ్మణుడు వారానికి సరిపడా సంభారాలూ ఆహార సామాగికన్నా 

ఎక్కువ తన దగ్గర నిలువ వుంచుకోరాదనేది ఒక నియమం. కాని ఒక పథకం ప్రకారం 

ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ వస్తూ ఇబ్బడిముబ్బడిగా సరుకులనూ, సంభారాలనూ-అనగా తిను 

బండారాలనూ, మద్యాలనూ, వస్తాలనూ, వంట పాత్రలనూ, పరుచుకొనే పక్కలనూ, సుగంధ 

ద్రవ్యాలనూ మొదలైన వాటిని నిలువ చేసుకొని ఉపయోగించే దురలవాటు శ్రోత్రియ బ్రాహ్మ 

యులకు వుండేది. 

(1) వేశ్యా నృత్యాలు (నక్కమ్) 

(2) పాటలు పాడడం (గీతమ్) 

(3) వాద్య సంగీతం (వాదితమ్) 

(4) తిరునాళ్ళలో వినోద ప్రదర్శన (పెఖ్బమ్) 

(5) వీరగాథల గానం (అక్టనమ్) 

(6) చేతి సంగీతం (పాణిసరమ్) 

(7) కావ్యగానం (వేతల్స్) 

(8) టముకు కొట్టడం (కుంభతూనమ్) 

(9) తిరణాల వేషాలు (శోభనగర్కమ్) 

(10) కాండలవాళ్ల విన్యాస ప్రదర్శన (కండల-వంశ-ధోపనమ్) 
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(11) ఏనుగుల, ఎద్దుల, మేకల పొట్టెళ్ళ, పుంజుల, కోలంకీ పిట్టల పందాలు. 

(12) బాణాకర్రలూ, ము మల్ల యుద్భాల పోటీలు. 

(13-16) ఉత్తుత్తి పోరాటాలు, హాజరు పట్టేలూ, సైనిక విన్యాసాలూ, సమీక్షలూ. 

బ్రాహ్మణులు క్రీడలూ, వినోద ప్రదర్శనలూ చూడ్డానికి బాగా అలవాటు పడిపోయారు. 

అవేమిటంటే: 

(1) బోర్డుల మీద ఎనిమిదిగాని, పదిగాని చతురస్రాకారపు వరుసల్లో క్రీడలు. 

(2) అవే క్రీడలను గాలిలో బోర్డులున్నట్టుగా వూహించుకొని ఆడేది. 

(3) నేల మీద గీసిన గుండ్రని చక్రాల మీద నుంచి ముందుకి నాగిపోవడం-ఒక్కొక్క 

అడుగే జరువుకుంటూ ముందుకు నడవడం. 

(4) ఒక పోగు నుంచి గాని లేక గుంవు నుంచి గాని ఒకొ (క్క వస్తువునో, మనిషినో 
గోటితో వేరు చేయడం, తిరిగి యథాన్థానంలో చేర్చడం. ఈ పనిని పోగుని/గుంవుని 
కదపకుండానే చేయాలి. అలా కదిపితే తట ఓడినట్టే లెక్క. 

(5) పాచికల ఆట. 

(6) పెద్ద కర్రతో చిన్న కర్రని కొట్టడం (గోటీ బిళ్ళ) 

(7) చాచిన వేళ్లని లక్కలోగాని, ఎరువు అద్దకం రంగులో గాని పిండి కలిపిన నీళ్ళలో 
గాని ముంచుతూ చేతిని నేలమీద, లేదా గోడమీద చరుస్తూ, “ఇదేమి అవుతుంది?” 
అంటూ కేకలు వేసూ, కావలసిన ఏనుగులూ, గురాలూ మొదలయిన వాటి ఆకారాలను నః ( 
చూపించడం, 

(8) బంతుల ఆటలు. 

(9) ఆకులతో చేసిన బొమ్మ పిల్లన గోవిని ఊదడం. 

(10) బొమ్మనాగళ్లతో భూమిని దున్నడం. 

(11) గాలిలోకి ఎగిరి పిల్లిమొగ్గలు వేయడం. 

(12) తాటి ఆకులతో రూపొందించిన బొమ్మ గాలి యంత్రాలతో ఆడుకోవడం. 

(13) కమ్మ రేకులతో చేసిన కొలపాత్రలతో వినోదించడం. 

14-15) బుల్లి, బుల్లి బళ్ళతో, విల్లులతో ఆడుకోవడం. 

(16) గాలిలోగాని, నేస్తగాని వీవు మీదగాని వేలితో రాసే పదాలను చటుక్కున పోల్చుకోవడం. 

(17) స్నేహితుడి మనసులో మదిలో ఆలోచనలేమిటో ఇట్టే పసికట్టెయ్యడం. 

(18) అంగ విహీనులను అనుకరిస్తూ ధ్వ్యన్యనుకరణం చేయడం. 
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బ్రాహ్మణులు ఎత్తయిన, పొడవైన మంచాల మీద పడుకోవడానికి అలవాటు పడిపో 

యారు. అవి; 

(1) 

(14-16) 

ధునికీ 

అటూ ఇటూ కదిలించడానికి అనువయిన మంచాలు-ఎత్తయినవీ, ఆరడుగులు పొడవు 

గలవీను. (అసంది) 

ఆనుకొనే పక్కల మీద జంతువుల బొమ్మ చెక్కడాలతో ఆసనాలు (పలంకొ) 
, ౧ 

పొడుగుపాటి గొర్రె బొచ్చు మీద మేక వెంట్రుకలతో దిండ్లు (గొనకొ 
౧ 

వివిధ రంగుల గుడ్డలు అతికించి పగటివూట మంచాలమీద పరచే దుప్పట్లు (కితక) 
ఎ అదో 

తెల దుపటు (పటిక) 
గ ఎ 60౧ 

వువ్వులు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన పలంగు పోషులు (పాటలిక) 

కాటన్ వూలుతో నింపిన జమిలి దుప్పట్లు (తూలిక 
త్ర 

పులులు, సింహాలు మొదలయిన బొమ్మలు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన పలంగుపోషులు (విక 

టక) 

క్రో స ల రెండువైవులా మృదువైన బొచ్చుతోగల చర్మం (ఫర్) అమర్చిన రగ్గులు (ఉద్దాలొం) 

తే ఇ 3 ఆ క్ర కాం ర్ం ఒకేవైపు మృదువైన బొచ్చు చర్మంతో (ఫర్) అమర్చిన రగ్గులు (ఏకాంతలోమి) 

రత్మాలు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన పలంగుపోషులు (కర్తిస్సమ్) 

సిల్కు పలంగు పోషులు (కో సెయ్యమ్) 

పదహారుగురు నర్తకులు నృత్యం చేయడానికి అనువుగా పెద్దపెద్ద రత్న కంబళులు 

(కుట్టకమ్) 

ఏనుగుల, గుర్రాల, రథాల రగ్గులు. 

జింక చర్మాలు కట్టిన రగ్గులు (అగినపావేని) 

నాదా జింక చర్మాల రగ్గులు. 
౧ 

పై ఆచ్చాదనాలు గల రత్న కంబళులు (సౌత్తరక్కడమ్) 

కాళ్ళూ తలా ఆనించే దగ్గర ఎర్రగుడ్డ తలగడలతో సోఫాలు. 

బ్రాహ్మణులు అందంగా అలంకరించుకోవడానికి అలవాటు పడిపోయారు. అదెలా అంటే- 

సుగంధపు పొడులను ఒంటికి పూసుకొని ఒళ్ళంతా రుద్ది స్నానం చేయడం. మల్లయో 

మల్లేనే శరీర అవయవాలను దుడ్డు కర్రలతో మోదుకొనడం. అద్దాలూ, అంజనాలూ, 

గులాబీ పొడి, పరిమళ ద్రవ్యాలూ, కంకణాలూ, నెక్లెసులూ, చేతి కర్రలూ, జెషధాలు నిలువ 

చేసుకొనేందుకు వేరుగా గొట్టాల ఆకారాల్లో డబ్బాలూ, పొడుగుపాటి సన్నని కత్తులూ, ఎండ 
పొడ తగలకుండా టోపీలూ, బుటాలు కుట్టిన కాలి చెప్ప్లలూ, తలపాగాలూ, తలకు మాలలూ, 
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అడవి ఎద్దు తోకలతో చేసిన వింజామరలూ, జాలరులు అమర్చిన పొడుగుపాటి ధవళ వన్త్రాలూ. 

బ్రాహ్మణులు చౌకబారు సంభాషణలకి అలవాటు పడిపోయారనడానికి ఈ క్రింది ఉదా 

హారణలు చాలు. 

రాజుల, దొంగల, మంత్రుల కథలూ, యుద్దాల, వీభత్సాల, పోరాటాల కథలూ, తిండి, 

మందులూ, వనూలూ, పక్కలూ, పోరాటాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు గురించిన నర్చలూ, సంబం 

ధాలూ, వాహనాలూ, గ్రామాలూ పట్టణాలూ నగరాలూ, దేశాల గురించి, స్త్రీలను గురించి, 

వీరులను గురించి, వీధి మొగని లేక నీళ్తాటి రేవు దగ్గర నిలబడి చెప్పే పోచికోలు కబుర్లూ, 

దెయ్యాల కథలూ, కుచ్చుటప్తాలు కొట్టడం, సముద్రం, “నేలల సృష్టి గురించి గాలి పోగుచేసి 

మాట్లాడడం, దేవుడు ఉన్నదీ, లేనిదీ చర్చ- అస్తినాస్తి విచికిత్స చేయడం. 

(బాహ్మణులు వాగ్వివాదానికి దారితీసే పదజాలం అలవాటు చేసుకున్నారు: 

“నాకు మల్లేనే నువ్వు ఈ సిద్దాంతాన్మీ, క్రమశిక్షణనీ అర్ధం చేసుకోవు.” 

(4 గా క్ క పెం కై ల ఈ సిద్ధాంతాలూ, క్రమశిక్షణా నీకెలా అర్హమవుతాయి. 

(1 వ em ౫ లక్ ట్ y నివన్షీ తప్పడు అభిప్రాయాలే. నేను మాత్రం సరైన త్రోవలో వున్నాను.” 

“నేను విషయాన్ని సూటిగా చెబుతాను. నువ్వలా చెప్పలేవు. 

“సీవృు వెనకది ముందూ, ముందుది వెనకా చేస్తూ వుంటావు.” 

శల అలి ( 2 ” ఇన్నాళ్లుగా నీవు ఆలోచిస్తున్నదంతా తల్లక్రందులయ్యింది. 

“నీవు విసిరిన సవాలుని అందుకున్నాం.” 

“వీవ్పు చేసింది తపని తేలిపోయింది.” 
అ 

(నీ అభిప్రాయాలను తేటతెల్లం చేసుకోవడానికి పని ప్రారంభించు.” 

“వీలయితే దూరంగా వుండు.” 

“బాహ్మణులు సందేశవాహకులుగా కార్యార్హమై చిన్నచిన్న ప్రయాణాలు చేయడానికీ, 

మధ్యవర్తిత్వం నెరపడానికీ అక్కడకెళ్ళు. ఇ ఇక్కడకిరా. ఇది నీతో తీసుకెళ్ళు. అక్కణ్ణించి దాన్ని 
తీసుకెళ్ళు” అంటూ యువకులతో పరాచికాలు ఆడడానికీ, రాజుల] పె, మంత్రులపై పె క్మతీయు 

లప, బ్రాహ్మణుల పై వేళాకోళం ఆడడానికీ అలవాటు పడిపోయారు. 

'బాహ్మణులు, మోసగాళ్ళూ, సోమరిపోతుల్టా, డబ్బుకి మంత్రాలు చదివేవారు, పవిత్రమ 
యిన మాటలతో ప్రార్థన చేసేవారు. జ్యోతిష్యం చెప్పేవారు. దయ్యాలను వదిలించే మంత్రగాళ్తు, 
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తిండిగింజలను పోగు చేయాలని చేసేవారు. 

ఈ దెగువ క్షుద్ర కళల ద్వారా, తప్పడం పద్ధతుల ద్వారా బ్రాహ్మణులు బతుకుతెరువు 

చూసుకొనేవారు. భుక్తి గడుపుకొనేవారు. 

జ్యోతిషం చెపడం-ఎక్కువ కాలం బతుకుతారనీ, మంచి భవిష్యత్తు వుందనీ చెప్పడం 

(పిల్లాడి చేత రేఖలు చూచి, క కాళ్లు చూసి చెప్పడం) 

శకునాలూ, లక్షణాల గురించి చెపడం. 
9౨ 

పిడుగుపాటు గురించీ, ఆకాశానికి సంబంధించిన ప్రమాదాలను గురించి శకునం చెపడం. 
అ 

య 

కలలను విశేషించి, జరగబోయేదాన్ని చెపడం. 
౧ ఎ 

శరీరం మీది పుట్టుముచ్చలను చూసి జరగబోయే మంచి చెడ్డలను గురించి చెప్పడం. 
ల 

చిట్టెలుకలు గుడ్డని కొరికి చేసిన గురులను చూసి శకునాలు చెపడం. 
ఎది ఎ 

అగ్నిలో ఆజ్యం పోయడం. 

తెడ్డుతో నైవేద్యం సమర్పించడం. 

దేవునికి పాట్లు గంజలవీ, పొట్టుకీ ధాన్యానికీ మధ్య సింధూరం, ఉడికించడానికి సిద్ధంగా 

వున్న పొట్టునీ బియ్యం, నెయ్యినీ, నూనెని సమర్పించడం. 

ఆవగింజల్ని నోటిలో చేసుకొని, అన్నిలో వూ సెయ్యడం ద్వారా బలి సమర్పించడం. 

కుడి మోకాలి నుంచి రక్తం తీసి దేవునికి బలి యివ్వడం. 

వేళ్ల కణువులు చూసి మంత్రం చదువుతూ, దైవ ప్రార్థన చేస్తూ ఒక మనిషి అద్భష్ట 

వంతునిగా పుట్టిందీ, లేనిదీ చెపడం. 
=) 

గ్భహ నిర్మాణానికీ, విహార సలానికీ సలం మంచిదో, కాదో నిరయించడం. 
(వ యి ల 

వాడుకలో వున్న ధర్మసూత్రం గురించి సలహా యివ్వడం. 

స్మశానంలో పిశాచాల్ని గొయ్యి తీసి పాతి పెటడం. 
రు 

ద ను భూసాపితం చెయ్యడం. య్యాల భూ గన 0 య్య (ఇ 

మట్టి యింట్లో నివసిస్తున్నవుడు, దానికి సంబంధించిన మంత్రాలు తెలిసి వుండటం. 

పాముల మంత్రాలు తెలిసి వుండటం. 

విషం పిండడంలో నేరు కలిగి వుండడం. 
అ 

తేళ్ల వృత్తి. 
ఎలుకలను పట్టే నేర్తు కలిగి వుండడం. 
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(26) పక్షుల వృత్తి. 

(27) కోళ్ల వృత్తి. 

(28) మనిషి యింకా ఎంత కాలం (ఎన్ని, సం.రాలు) బతికి వుండేద్ జ్యో తిష్యం 
ల్లీ 

(29) బాణం ములుకుల గాయాలకు మంత్రాలు వేయడం. 

(30) జంతు చక్రం. 

బ్రాహ్మణులు క్షుద్ర కళల ద్వరా తప్పడు పద్ధతుల ద్యారా బతుకుతెరువు చూసుకొని, 

భుక్తి గడిపేవారు. అదేమిటంటే- ఈ క్రింది “విషయోలను గురించి మంచి చెడ్డలు తెలుసుకొనే 

జ్ఞానం, వాటిని కలిగి వున్న వారికి వాటి మూలంగా కలిగే అద్భష్టం. పొందే ఆరోగ్యం గురించి 
జా 

చెపే జానం కలిగి వుండడం. 
ఎ జా 

మణులూ, కర్రలూ, దుస్తులూ, కత్తులూ, కటారులూ, బాణాలూ, ఐల్లూ, ఇతర ఆయు 

ధాలూ, స్త్రీలూ, పురుషులూ, మగపిల్లలూ, ఆడపిల్లలూ, నుగ బానిసలూ, ఆడ బానిసలూ, 

ఏనుగులూ, గుర్రాలూ, గేదెలూ, ఎద్దులూ, మేకలూ, గొరైలూ, కోళ్ళూ, కోలంకి పిట్టలూ, చేప 

పిల్లలూ, తాబేళ్లూ తదితర జంతువులు. 

క్షుద్ర కళల ద్వారానూ, జ్యోతిష్యం, నోది వంటి తప్పడు పద్దతుల ద్వారానూ బ్రాహ్మ 

ణులు (బతుకు తెరువు చూసుకొనేవారు. భుక్తీ గడువృుకొనేపారు. తెదేమిటంటే- 

సేనా నాయకులు సాగిపోతారు. 

స్థానిక నాయకులు దాడి చేసారు, శత్రువులు వెనక్కి తిరుగుతారు. 

శత్రు సేనా నాయకులు దాడి చేస్తారు, మన సైన్యాలు వెనక్కి తగ్గుతాయి. 

స్థానిక నాయకులు యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తారు. మనం ఓటమి చవిచూస్తాం. 

విదేశీ సేనా నాయకులు గెలుస్తారు, మనం ఓడిపోతాం. 

ఆ ఐధంగా విజయం యిటువైవూ, ఓటమి అటువైవూ. 

విశ్వాసపాత్రులు ఏరాటు చేసిన ఆహారం తింటూ బ్రాహ్మణులు తప్పడు పద్ధతుల ద్వారా 
ధనార్హన చేస్తారు. క్ష క్షుద్ర కళల ఆలంబనగా-- భవిష్యత్తు గురించి జ్యోతిష్యం చెబుతూ 

(1) చంద్ర గ్రహణం గురించి చెపడం. 
| 
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(9) 

(10) 

(11) 

(12-15) 

సూర్య గ్రహణం గురించి చెపడం. 
Os] 

నక్షత |గప గురి పడ క్ష గ్రహణం ంచి చెప్పడం. 

సూర్యుడు గాని, చంద్రుడుగాని గతి తపారని చెపడం. 
=] 90 

సూర్యుడు గాని, చంద్రుడుగాని తమతమ గతితోకి తిరిగివచ్చి చేరడం గురించి చెపడం. 
న్ 

నక్షత్రాలు గతి తవతాయని చెపడం. 
యై ఎ 

గతితప్పిన నక్షత్రాలు తిరిగి గతిలోకి చేరడం గురించి తెలియజేయడం. 

అడవి అంటుకుపోతుందని చెపడం. 
అ 

ఉల్క పతనం గురించి చెప్పడం. 

భూకంపం గురించి చెపడం. 
వి 

భగవంతుడు పిడుగులు కురిపిసాడని చెపడం. 
వాలి టె 

సూర్యుని-చం[దుని నక్షత్రాల, ఉదయం, ప్రకాశం, అభివృద్ధి, కాంతి తగ్గడం. 

ఈ ప్రతి ఒక్కదాని గురించి పదిహేను ద్రిగ్యిషయాలూ, ఫలానా ఫలానా వాటి ఫలితమని 

జోస్యం చెపడం. 
=] 

బ్రాహ్మణులు తప్పడు త్రోవలను అనుసరించి క్షుద్రకళలను ఆరాధించి జీవితాన్ని వెళ్ల 

మార్చుకోసాగారు. ఉదాహరణకి- 

9 Od a) ల (a 

కుంభవ్భ్ను కురుస్తుందని జోతిష్యం చెప్పడం. 

వర్షం తక్కువ పడుతుందని జ్యోతిష్యం చెప్పడం. 

వంటలు బాగా పండుతాయని జ్యోతిష్యం చెపడం. 
అ 

ఆహార కొరత ఏరడుతుందని జోతిష్యం చెపడం. 
న్ ఎ 

సుఖశాంతులను గురించి జ్యోతిష్యం చెపడం. 
ర] 

౪ ( ( ఇంగ్ల అట 

అరాచకత్వం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యం చెప్పడం. 

అంటురోగాలు చెలరేగుతాయని జ్యోతిష్యం చెప్పడం. 

ఆరోగ్యకరమయిన బుతువు గురించి చెప్పడం. 

వేళ్లమీద లెక్కకట్టి చెపడం. 
రొ లు అం 

య క 
వేళ్ళు ఉపయోగించకుండా లెక్కగట్టడం. 

పదపద సంఖ్యలను కూడిక చేయడం. 
ణు ~ 

వీరగాధల్నీ, కవితల్నీ రచించడం. 
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లా తర్కించడం, కుతర్భం చేయడం. 

విశ్వాసపాత్రులు ఏర్తాటు చేసిన తిండి తింటూ కూడా, తప్పడు త్రోనలో క్షుద్రకళల 
ఖే ' జె బా గ్ర 

సహాయంతో డబ్బు గడించడం. అదెలాగంటే: 

పెళి కోసం పెళికూతురుని గానీ, పెల్లి కొడుకును గానీ యింటికి తీసుకురావడానికి 
లా గ 

మంచి ముహూర్తం చూడడం. 

పెళి కూతురునిగానీ, పెల్లి కొడుకునుగానీ యింట్లోంచి తీసుకువెళ్లడానికి మంచి 
నా 

ముహూర్తం చూడడం. 

శాంతి ఒపందం చేసుకోవడానికి మంచి ముహూరం నర్హ్ణయించడం (లేదా శాంతిని 
య ఎవి 

నెలకొల్పడానికి మంత్రాలు ఉపయోగించడం.) 
ఉత 

దండయాత్ర చేయడానికి మంచి ముహూర్తం నిర్ణయించడం (లేదా విభేదాలు _ సృష్టిం 

చడానికి మంత్రాలు చదవడం.) 

అప్పలు తీసుకోవడానికి మంచి రోజులు చూడడం, (పాచికలను విజయవంతంగా వేయ 
డానికి మంత్రాలు చదవడం.) 

° - త్తి "6 F "eT డబ్బును ఖర్చు .ఎట్టడానిక మంచి ముహూర్తం చూడడం. (పాచికలు వేసి ప్రత్యర్థి 

దురదృష్టం వెంటాడడం కోసం మంత్రాలు చదవడం.) 

అదృష్టవంతులు కావడానికి మంత్రాలు చదవడం. 

దురద్భష్టవంతుల్షి చేయడానికి మంత్రాలు జపించడం. 

కడువు తీసేయడానికి మంత్రాలు చదవడం. 

మనిషి దవడలు కట్టిపడేయడానికి మంత్రం చదవడం. 

మనిషి చేతుల్ని కట్టిపడెయ్య డానికి మంత్రం ప్రయోగించడం. 

మూగతనం తెప్పించడానికి మంత్రం ప్రయోగించడం. 

చెవుడు తెప్పించడానికి మంత్రం ప్రయోగించడం. 

అంజనం వేసి దేవుడు మాట్టాడుతున్నట్టుగా సమాధానాలు చెప్పించడం. 

ఆడపిల్ల సహాయంతో దేవృడు మాట్లాడుతున్నట్లుగా సమాధానాలు చెప్పించడం. 

దేవుణ్తించి నేరుగా నమాధానాలు చెప్పించడం, 

సూర్యు ణి ఆరాధించడం. 

దైవాన్ని వూజించడం. 

మనిష నోట్లోంచి మంటలు. వుట్టించడం. 
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(20) అద్భష్ట దేవతని-సిరిని ఆవాహన చేయడం. 

బ్రాహ్మణులు తప్పడు తోవలు తొక్కి, క్షుద్ర కళల ద్వారా బతుకు తెరువు సంపాయిం 

చుకునేవారు. అవి ఎలాంటివంటే 

'నాకీ పని చేసి పెడితే”, “నీకీ ముడువులు చెల్లించుకుంటా'నని దేవునికి మొక్కుకోవడం. 

అలాంటి ముడువు చెల్లించుకోవడం. 

శవాన్ని పాతిపెడుతున్నవుడు మంత్రాలను పదేపదే ఉచ్చరించడం. 

వుంసత్వం కలిగించడం. 

ఓ మనిషిని నవుంసకుడుగా శపించడం. 

నివాసాలకు అద్భష్టం కలిగించే స్థలాలను నిర్ణయించడం. 

స్థలాలను పవిత్రం చేయడం. 

వూజా విధానంలో నోటిని కడుగుకోవడం. 

వూజ కోసం స్నానం చేయడం. 

బలులు యివ్వడం. 

వాంతులకూ, విరేచనాలకూ మందులు యివ్వడం. 

తలభారం తగ్గడానికీ సాధనం చేయించడం. (మందులిచ్చి తుమ్ములు తెప్రించడం.) 

చెవుల్లో నూనె పోయడం. (పెరగడానికి గానీ, చెవి కురుపులు మానడానికీగానీ) 

కళ్లను. తృప్తిపరచడానికి (మందు నూనె చుక్కను కళలో వేసి), కళకి ఉపశమనం 
౧ జావ న ౧ 

కలిగించడం. 

ముక్కు వుటాల ద్వారా మందుని లోపలికి ఎక్కించడం. 

కళకి అంజనం పెటడం. 
౧ (జ) 

కళకి లేపనం పెటడం. 
(op) రు 

కశ వైద్యునిగా ప్రాక్టీసు చేయడం. 
స కూ రు 

శల్య చికిత్సకునిగా ప్రాక్టీసు చేయడం. 
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9 శ (23) సిల్లల వైద్యునిగా ప్రాక్షీసు చేయడం. 

(24) మూలికలనూ, జెషధాలనూ యివ్వడం. 

(25) మందులను మార్చిమార్చి యివ్వడం. 

(అసంపూర్ణం) 

అనువాదం: నిర్మలానంద, డా. పి.ఆవదరావు 



అధ్యాయం — 8 

జ ఇఒ 

సంస్కర్తలూ — వారి భఎతవ్వం 
౨ 

[ఇది టైపు చేసి, బైండు చేసిన 87 పేజీల వ్యాసం. “అంబత్త సుత్త వాతప్రతిలో 69వ 

పేజీతో మొదలవుతుంది. 70వ పేజీ తర్వాత పేజీలకు “వి నుంచి జడ్ వరకు నెంబర్హకి 

బదులు అక్షరాలు వేసి వున్నాయి. తిరిగి 71వ పేజీ నుంచి 'లోహిక క్క సుత్తి మొదలవుతుంది. 

_సంపాదకులు] 

I ఆర్యుల సమాజం, I బుద్దుడు-సంఘ సంస్కరణ 111 

I 

తన కాలంనాటి హిందూ సమాజం గురించి ముచ్చటిస్తూ సర్ టి.మాధవరావు యిలా 
ఇ = UU క్షీ oa ఆఅ ఉ కాళ్ళ ఈలా ఆన్నారు: రాజకయ అనాచారాల వల్ల స్వల్పంగా మాత్రమే కష్టపడుతూ; స్వయంకృత, సాయం 

ఆమోదిత, నివారణీయ దురాచారాల వల్ల అధికంగా దెబ్బతిన్న సమాజం హిందూ సమాజం. 

హిందూ సమాజం తప్ప అన్యం లేదని ఆలోచిస్తున్న కొద్దీ, పరిశీలిస్తున్న కొద్దీ, జీవిస్తున్న కొద్దీ 

ప్రతి ఒక్కరూ అభిపాయపడతారు.” 

ఈ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేకుండా, నిర్దుష్టంగా వుండి, 

హిందూ సమాజంలో సాంఘిక సంస్కరణలు చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను ఎత్తి చూవుతోంది. 

తొలి సంఘ సంస్కర్త, సంస్కర్తలందరిలోనూ - అత్యుత్తముడు గౌతమ బుద్దుడు, 

భారతదేశంలో ఏ సాంఘిక చరిత్ర అయినా ఆయనతో ప్రారంభించాల్సిందే. అలాగే 

సంస్కరణోద్యమంలో ఆయన సాధించిన ఘన విజయాలను గుర్తించ నిరాకరిస్తే ఆ చరిత్ర 

పరిపూర్తి కాదు. 

గాతమి యింటి పేరుగల సిద్ధార్దుడు, క్రీ.వూ. 563లో ఉత్తర భారతంలో, నేసాలుకీ 

సరిహద్దులో వున్న కపిల వస్తులో శాక్య శెగలో వుట్టాడు. బుద్దుడు రాకుమారుడని సాంప్ర 

దాయం చెబుతోంది. అతను రాకుమారునికి అవసరమయిన విద్యను అభ్యసించి, వివాహం 

చేసుకొని, ఒక కొడుకుని కన్నాడు. నాడు ఆర్యుల సమాజంలో నెలకొని వున్న క్రార్యాన్టీ గొప్ప 

దుఃఖాన్నీ చూసి భరించలేక తన ఇరవై తొమ్మిదో ఏట సంసారాన్ని పరిత్యజించి, సత్యాన్వేషణ, 
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విముక్తి సాధన కోసం యింటి నుంచి బయలుదేరాడు. తాను సన్యాసిగా మారి, ఇద్దరు ఉత్తమ 

ఆచార్యుల వద్ద అధ్యయనానికి చేరి వారి బోధనలు తనకి సంతృప్తి కలిగించకపోవడం వల్ల, 

వారిని విడచి తాపపిగా మారిపోయాడు. అది కూడా వ్యర్థమని గ్రహించి, దాన్ని విడచి పెట్టేశాడు. 

తీవ్రంగా ఆలోచించగా, ఆలోచించగా తనకీ కలిగిన జ్ఞానోదయం వల్ల సూత్రీకరించి, "తనదైన 

ఒక “ధమ్మాిని (ధర్మాన్ని) కనుగొన్నాడు. ఇది జరిగింది ముప్పయ్ "ఐదో ఏట. ఎనభై ఏళ్ల 

జీవితంలో మిగిలిన కాలాన్ని తన ధమ్మాన్ని వ్యాపింపజేయడానికీ బౌద్ద భిక్షువులకు ఒక 

సంఘాన్ని నిర్మించి, వ్యవస్థను కల్పించడానికీ కృషి చేశాడు. క్రీపూ. 483 సం. రంలో కుసినారా 

అనేచోట విశ్వాసపాత్రులయిన అనుచరులు చుట్టూ వుండగా బుద్దుడు చనిపోయాడు. 

జ్ఞానోదయం క కలిగిన తర్వాత, తన సందేశాన్ని ప్రజల్లో వ్యాపింపజే సేందుకు, బుద్దుడు 

తన యావత్ కాలాన్నీ వినియోగించాడు. ఏసుక్రీస్తు ఏ విధంగా అయితే గంటల తరబడి 

ఒంటరిగా ప్రార్ధన చేసేవాడో, అదేవిధంగా బుద్దుడు తాను కూడా ఒంటరి ధ్యానంలో ఒకవేపు 

కాలం గడుపుతూ, స్వీయ ఆధ్యాత్మిక వైతన్య దీపానికి చమురు అందిసూనే వేరొక వంక అధిక 

సంఖ్యలో గుమిగూడే బౌద్ద భిక్షువులకు వుపదేశాలు యిస్తూ బాగా పరిణతి చెందిన వారికి 

ఆంతరిక అభివృద్ది కోసం” సూక్ష్మాంశాల మీద సూచనలిస్తూ సంఘ కార్యకలాపాలను నిర్దేశి 

సూనే, క్రమశిక్షణను భంగం కలిగించిన భిక్షువులను చీవాట్లు వేస్తూ, విశ్వాసపాత్రుల ప్రతిభను 

స్టిరీకరిస్తూ, ప్రతినిధి వర్గాలకు సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ, ప్రత్యర్థి మేధోజీవులతో శాస్త్ర 
చర్చలు సాగిస్తూ బాధాతవ్హుల్ని ఓదార్చి, ఊరడింపజేస్తూ రాజులను, రైతులను, బ్రాహ్మణులను, 

వెలివేయబడ్డ వారినీ, ధనికులను, పేదలను- అన్ని రకాల వారినీ సమానంగా కలుస్తూ రెండు 

విధాల తన కాలాన్ని వినియోగించేవాడు. సత్రాల నిర్వాహకులూ, పావులు ఇరువురకూ ఆయన 

మిత్రుడే. ఎంతోమంది వేశ్యలు ఆయనను దర్శించి, ఆయన నుంచి జాలినీ, సానుభూతినీ 

పొంది, తమ వృత్తిలోని నైచ్యాన్ని గుర్తించి, అంతిమంగా ఆ 'భగవాన్'ని శరణుజొచ్చేవారు. 

ఆలాంటి జీవితం .నుండి వైవిధ్యవూరితమయిన నైతిక విలువలూ, సామాజిక గుణాలూ, ప్రజా 

స్వామిక భావాలూ, కులీన కలువుగోరుతనమూ సంయోగం కావడం అరుదైన విషయం. ఆయన 

ప్రవచనాలను చదువుతున్న వారెవరూ గౌతముడు ఒక కులీన కుటుంబంలో వుట్టి, సెరిగాడనే 

విషయాన్ని ఎన్నటికీ మురవిపోలేరు. ఆయన బ్రాహ్మణులతో, వురోహితులతోనే గాకుండా యువ 
రాజులతో, మంత్రులతో, రాజులతో సమానస్థాయిలో ధారాళంగా సంభాషించేవాడు. ఆయన 

"యట. విందులారగించేవాడు. ఎన్నో ఐతిహ్యాలు ఎరిగినవాడు. సరసోక్తులు విసరడంలో 
డుదిట్ట. ప్రతి ఇల్లూ; ప్రతి గుమ్మం ఆయన రాకకోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూ సివి. ఒక విశిష్ట 

వాహ్మణుడు యౌ "కింది పదాల్లో బుద్దుని వ్యక్తి చిత్రాన్ని బొమ్మ కట్టంచాడు: 

“ఇరు వంశాలనేవు మంచి చూసినా వూజ్య గౌతమునిది ఉత్తమమైన వుట్టుక. విశు 
ద్రమైన వంశానుక్రమం... ఎంతో సాగసరి. చూపరులకు కనువిందు కలిగించే స్థురద్రూపి. 
ప్రేరణ, విశ్వాసం కలిగించే స్వభావం. గొప్ప అందంతో కూడిన వర్చస్సు. చక్కని శరీరే ఛాయ. 

అందమైన సాన్నిధ్యం. రాజసం? ఉట్టిపడే" ఆ చూపులు. ఎన్నో అర్హతలను సంతరించుకున్న 
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యదార్థమూర్తిత్వం. మూర్తీభవించిన నుంచితనం. సద్గుణరాశి. వీనులవిందు చేసేక కంఠస్వరం. 

నాగరకమైన సంబోధన. ఆవేశంగానీ, లాలసగానీ లవలేశమయి నా కానరాని వ్యక్తత్వం. చపలత్వం 

ఆయన మనసుకు అంటదు. వచ్చిన వారందరికీ చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలుకుతాడు. 
అనుకూల స్వభావం ఎంత తీవ విమర్శనయినా తేలికగా తీసుకోగలగడం, సమద్బ్భషి, ఏమాత్రం 

అహంకారం లేకపోవడం-ఆయన లక్షణాలు.” 

కానీ తన కాలంనాటి ఇండియాలో ఏదయితే అత్యధికులకు నచ్చిందో, యుగయుగాలుగా 

ఇండియాలో కూడా అదే అత్యధికులకు నచ్చిన విషయాన్ని ఆ బ్రాహ్మణుడు యీ దిగువ 
మాటల్లో బొమ్మ కట్టెంచాడు: 

“గొప్ప వంశానికి చెందిన తన బంధువులనూ, దగ్గర వారినీ విడచి, భూమ్మీదనూ, భూమి 

లోపలనూ పాతి పెట్టిన అపారమయిన ధనరాశుల్నీ, బంగారాన్షీ విడచి, భిక్షువు గౌతముడు 

మతపరమైన జీవితంలోకి వెల్లిపోయాడు. వాస్తవానికి తాను యువకునిగా వుండగానే, తలమీద 

ఒక ఎంట్రుకయినా తెల్లపడకుండానే, అందాలు సంతరించుకుంటున్న ఆరంభ వయస్కతలోనే, 

ఆయన గృహస్తు జీవితం నుంచి గృహరహిత (సంఘ జీవనం) స్థితిలోకి వెల్లిపోయాడు.” 

“ఆయనలాంటి జీవితం గడిపే వారికీ మనసుకి హత్తుకుపోయే సుగుణాలూ, సాను. 

భూతీ, దయార్హ హృదయంతో పాటుగానే దృఢచిత్తం, గుండె నిబ్బరం కూడా అవసరమే. 
అవసరం వస్తే, బౌద్ధ సంఘానికి హాని కలిగించే వారితో చాలా నెమ్మదిగా, నిదానంగా సంబం 
ధాలు తెంచేసుకోవాలి. ఒకవేపు తాను భౌతిక వ్యధను సమదృష్టితో అనుభవిస్తూనే వేరొకవేవు 
ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని వదులుకోరాదు. దానికీ ఎంతయినా గుండె ధైర్యం అవసరం. ఆయనలో 
అది వుష్కలంగానే వుంది. ఉదాహరణకి-దేవదత్తుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి, బుద్దుల్ని హత 

మార్వాలని చూసినవుడు బుద్దుడు అవలంబించిన ప్రశాంత వైఖరి, “నిన్ను చం పేస్తానని చేసిన 

బెదిరింపు హెచ్చరికలను లెక్కచేయకుండా కోసల రాజ్యంలో క్రూరుడన బందిపోటు దొంగతో 

ఆయన సంభాషణ జరిపిన తీరు, ఆ బందిపోటు అంటేనే ఆ గ్రామీణ ప్రాంతమంతా గజగజ 

వణికిపోతూంటే, అతల్న నిరాయుధుడైై బుద్దుడు ఒంటరిగా గుహలో కలియడం, రాజ్యంలో 

ఒక ప్రమాదకారిగా తయారైన ఆ బందిపోటును చివరికి బౌద్ధ సంఘుంలో పశాంతమయిన AR 

సభ్యునిగా మార్చివేయడం- _ఇవన్షీ బుద్దుడు చేసిన పనులు. బాధగానీ, ప్రమాదంగానీ, అవమా 

నంగానీ ఆయన్ని తన ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతి నుంచి వైదొలగించలేవు. తనని నిందించినవాణ్ని, 

తాను తిరిగి అతన్ని అలా చేయలేదు. తన ఓదార్తూ, సహాయ సహకారాలూ, ఊరడింపు 

కావలసిన వారికి, వాటిని అందించడంతో ఆయనలో "అర్హత లోపించలేదు.” 

బుద్దుడు అందరికీ పీతిపాత్రుడు. ప్రజలు అదేపనిగా ఆయన గురించి చెప్పడం గానీ, 

తనంత తోను చెప్పడం గానీ ఏమిటంటే-*అనేకమంది మంచి కోసం, అనేకమంది ఆనందం 

కోపం, దేవతల, మానవుల ప్రయోజనం కోసం, వారి మంచికోసం, వారి ఆనందం కోసం, 
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ప్రపంచం వీద వుండే సంవేదనతో తాను ఈ ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టాడని. 

ఆయన ఆర్యుల సమాజంపై చెరగని ముద్రవేశాడు. ఆయన పేరుప్రఖ్యాతులు భారత 
దేశం ఎలలుదాటినా, ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోయినా ఆయన బోధనల ముద్ర ఇంకా భారతదేశం 

గ 

మీద మిగిలే వుంది. 

ఆయన మతం (బౌద్దం, దశదిశలా దావాగ్మిలా వ్యాపించింది. అతి శీఘంగానే యూ 

మతం యావత్ 'భారతదేశవు మతంగా మారిపోయింది. అది ఒక్క భారతదేశానికి మాత్రమే పరి 

మితమయిపోలేదు. ఆనాటి పరిచిత ప్రపంచపు నలుమూలలకీ ఆ మతం చేరిపోయింది. అన్ని 
జాతులూ ఆ మతాన్ని ఆమోదించాయి. ఆఫ్టన్లు సయితం ఒకనాటి బాద్దాన్ని అవలంబించిన 

వారేను. ఆసియా దేశాలకే అది పరిమితం కాలేదు. బౌద్దం 'సిల్రిక్' (CELTIC) బిటన దేశవు 

మతమని నిరూపించేందుకు ఆధారాలున్నాయి. [Dr. Donald A.Mackenzie, ‘BUDDHISM 

IN PRE-CHRISTIAN BRITAIN’, Blackie & Son, London, 1928. -EDITORS.] బౌద్ద 

మతం ఈ విధంగా వేగవంతంగా వ్యాపించడానికి కారణం ఏమిటి? ఈ అంశంమీద ప్రై. 

హాప్కిన్స్ చెప్పింది ఉదహరించదగ్గది. ఆయన యిలా చెప్తాడు: 

“బౌద్ద మతం తన జీవన గమనాన్ని ఆరంభించిన ఆదిలోనే, అది త్వరితగతిని వ్యాప్తి 
చెందడానికి కారణం-ఆ బోధనలు చేసిన పరిస్థితులూ, శక్తివంతమయిన స్థాపకుని ప్రాపకం 
దానికి లభించడం. కేవలం వ్యక్తిగానే బుద్దుడు మానవుల్షి వశపర్చుకున్నాడు; ఆయన ప్రబోధం 
ప్రజల్లో ఉత్సకతను రగిలించింది. కులీనవర్గం బుద్దుణ్జి ఆమోదించడానికి అతను కులినుడు 
కావడమే మూల కారణం; ఆయనలోని ఆకర్షణ శక్తి ప్రజలకు ఆయన్ని ఓ ఆరాధనా చిహ్మం 

చేసింది. (బౌద్దం) ప్రతి పేజీ నుంచీ, ఆ మత బోధకుని, హృదయ నిజేత యొక్క శక్తివం 
తమయిన, ఆకరణీయమయిన వ్యక్తిత్వం లేచి నిలబడింది. ఏ వ్యక్తీ ఏ కాలంలోనూ అలా 
దైవరహితునిగా జీవించనూ' లేదు, దైవ సమానునిగా బతకనూ లేదు. తనకి తానుగా దైవత 
మేది ఆపాదించుకోకుండానే, భవిష్యత్ [బహ్మానందాన్ని తృణీకరిస్తూ, అయినా ఎలాంటి ఆశగానీ, 

భయం గావీ లేకుండా ఆ (ప్రబోధ నాయకుడు ఈ మూర్ధ ప్రపంచాన్ని ఒకవేవు ప్రేమిస్తూ, 
వేరొక వంక అలక్ష్యం చేస్తూ, ప్రశంసిప్తూ, దాన్ని ఆరాధిస్తూ ఆ విశ్వభాత ప్రజల మధ్య ఏ 
డాంబికాలూ లేకుండా, ప్రశాంతంగా తిరుగసాగాడు; తనని వ్యతిరేకించే వారిని సున్నితమయిన 
వక్షోక్తితో జయిస్తూనే, ప్రతి వారికీ యజమానిగా, అందరికీ సన్నిహిత మిత్రునిగా, గాంభీర్యమైన, 
మధురమైన కంఠంతో జన సమూహాల ఎదుట, సమావేశాల్లో, సభల్లో మాట్లాడేవాడు. ఆయన 
గొంతు ఒక వైశిష్ట్యాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ వాగ్ధాటి గలది; ఆయన విషయాన్ని వివరించే పద్దతి 
(శ్రోతని నమ్మిస్తుంది. ఆయన దృక్కులు చూపరుల హృదయాలను యిట్టే జయిస్తాయి. పరంప 
రాగతంగా చూస్తే ఒక వ్యక్తిని (మత) నాయకునిగా చేయడమే గాకుండా, తన అనుచరుల 
హృదయాల్లో ఆయన్ని ఒక దేవునిగా కొలవటానికి ఆ వ్యక్తిత్వం ప్రధాన కారణం-లఅనిపిస్తుంది. 
ఆలాంటి వ్యక్తి ఉపదేశిస్తున్నవుడు, అతనికి ఎక్కడికక్కడ శ్రోతలు ఏర్పడిపోతారు. ఆయన ఏం 
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చెపాడన్నది ప్రధానం కాదు. కారణం-ఆయన గలినీలతను ప్రభానితం చేస్తాడు; వినేవాబ్ని 

యిట్టే ఆకర్షించుకొని, తనవేవుకి తెప్పకుంటాడు. కానీ ఆ వ్యక్తత్యానికి అదనంగా, దాన్న చుట్టు 

ముట్టి ఇతరుల మనసుల్లో సంచరింే, సంచలించే భావాలేమిటంటే-ఈ మనిషి చేసిన ప్రబోధం 

వైవిధ్యవూరితమైనదే గాకుండా, తమ విముక్తి మార్గానికి యితను ఆశాజ్యోతి కూడాను; అతని 

మాటల్లో వారు మొదటిసారిగా సత్యాన్ని కనుగొంటారు. ఆ సత్యం బానిసలను, స్వేచ్చా 

జీవులుగా మారుస్తుంది; వరాల మధ్య సోదరభావాన్ని నెలకొల్లుతుంద్వి వాటి నుంచి హృదయం 

నుంచి హృదయానికి మెరుప్పు సద్భశవేగంతో విద్యుత్తు ప్రవహించడం చూడగలగడం కష్టమేమీ 

కాదు. అలాంటి ఒక వ్యక్తి బుద్దుడు: అలాంటిది అతని బోధనల సారాంశం; అలాంటి 

అనివార్యమయిన వేగంతో బౌద్ధమత విస్తరణ సాగి, బౌద్ధ ప్రజల పురాతన నైతిక చైతన్యంపై 

నూతన మత విశ్వాసం గంభీరమైన ప్రభావాన్ని పడవేసింది. » 

తన ఉపదేశాల ద్వారా ఆయన సమాజంలో తీసుకువచ్చిన గొప్ప _నంస్కరణం అర్థం 

చేసుకోవాలంటే, ముందుగా-బుద్దుడు తన జీవిత ఆశయాని పచారంలో పెట్టిన కాలంలో 
వ 

భ్రమ్హుపట్టన ఆర్యుల నాగరికత గురంచి కొంత తెలుసుకోవడం ఎంతయినా అవసరం. 

బుద్దుని కాలంనాటి ఆర్యుల సమాజం-నాంఘికంగా, మతపరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా నిక్స 

ష్రమైన జారత్వంలోకి పీకల దాకా కూరుకుపోయి వుంది. 

కొని సాంఘిక దురాచారాలను ఉదహరించే సందర్భంలో జూదం మీదికి దృష్టిని నిలు 

వుదాం. తాగుడు వ్యసనంగా ఎలాగో అలాగే జూదం కూడా ఆర్యుల్లో విస్తృతంగా వ్యాప్తిలో 

వుంది. 

ప్రతి రాజ్యంలో నూ రాజ ప్రానాదానికీ ఆనుకొని ఒక జూదగ్భహం, తనతో ఆడటానికి 

ఒక గజ జూదగాణ్ని రాజు తన కొలువులో నియమించడం-ఇవీ ఆనాటి అలవాట్లు. కంకు 

భట్టు, విరాటరాజు కొలువులో జూదనివుణుడుగా వుండేవాడు. జూదం రాజులకు వినోదం 

కోసమే కాదు. ఎక్కువ మొత్తాలలో పందెం కాసేవారు. తమ రాజ్యాలనూ, ఆశ్రితులనూ, 

బంధువులనూ, బానిసలనూ, సేవకులను సైతం పణంగా పెట్టేవారు.! నలమహారాజు పష్కరు 

నితో ఆడిన జూదంలో-తననీ, తన భార్య దమయంతినీ మినహా-మిగతా సర్వస్యాన్షీ ఒడ్డి, 

ఓడిపోయాడు. చివరికి నలుడు (భార్యతో) అడవికేగి, బిచ్చమెత్తుకొని బతికాడు. కొందరు 

రాజులు జూదంలో నలుణ్ణి తలదన్నేరు. పాండవ ప్రథముడు, ధర్మజుడు (కౌరవులతో) ఆడిన 

జాదంలో తమ్ముళ్లని, తనన్కీ తమ భార్య ద్రౌపదినీ- తమ సర్వస్వాన్ని పణంగా పెట్టిన విషయం 

మహాభారతం చెబుతోంది. జూదం ఆడటాన్షి ఆర్యులు గౌరవసూచికమైనదిగా భావించేవారు. 

ఎవరినుంచయినా జూదానికి ఆహ్వానం వస్తే దాన్ని వారు తమ గౌరవానికీ, హోదాకి ఒక 

సవాలుగా తీసుకొనేవారు. ముందుగా ఆడవద్దని ఎంత హెచ్చరించినప్పటికీ, ధర్మరాజు జూదంలో 

అతి ఘోరమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నాడు. దానికి ఆయన చెప్పిన సాకుోజూదం ఆడటా 
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నికి తనని రమ్మని ఆహ్వానం వచ్చిందనీ, 'గౌరవనీయుడైన వ్యక్తిగా ఆ ఆహ్వానాన్ని తాను 

నిరాకరించలేకపోయాననీ. 

జూదమనే యీ వ్యసనం ఒక్క రాజులకే పరిమితం కాదు. సామాన్యుల్లోకి సయితం 

యిది అంటువ్యాధిలా వ్యాపించిపోయింది. ఒక పేద ఆర్యుడు జూదంలో ఎలా తను 

సర్వనాశనమయిందీ బుగ్వేదం సవివరంగా వర్ణిస్తోంది. కౌటిల్యుని కాలంలో జూదం బాగా 

ప్రాచుర్యం పొందిన ఒక అలవాటు. రాజు నుంచి లైసెన్సు పొంది నెలకొల్పిన జూదగ్భహాల 

నుంచి రాజు కోళానికి సాలీనా పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం లభిస్తూ వుండేది. 

తాగుడు మరొక దుర్వ్యసనం. ఆర్యుల్లో యిది మోతాదుని మించి వుండేది. మద్యం 

రెండు రకాలు-సోము, సుర. సోమరసం యజ్ఞం సమయంలో సేవించేది. ఆదిలో బ్రాహ్మణు 

లకూ, క్షత్రియులకూ, వైశ్యులకు మాత్రమే అనుమతింపబడిన సోమరసం, కాలక్రమేణా వైశ్యులను 

మినహాయించి, బ్రాహ్మణులకూ, క్షత్రియులకు పరిమితం చేయబడింది. శూద్రులు సోమరనాన్ని 

అసలు రుచి చూసే ప్రసక్తే లేదు. ఈ రసం తయారీ ఒక రహస్యం. అది బాహ్మణులకే 

తెలుసుండేది. సుర అందరి కోసమూను. దాని అన్నివరాల వారూ తాగేవారు. బ్రాహ్మణులు 

సయితం ఇందుకు మినహాయింపు కాదు. అసురుల పురోహితుడు శుశ్రాచార్యుడుర ఒకసారి 

చిత్తుగా సురను సేవించాడు. దేవతలు చంపే అసురులను బతికించడం కోసం ఉద్దేశించబడిన 

'మృత సంజీవిని” మంత్రాన్ని ఆ తాగిన మైకంలో శుక్రాచార్యుడు కచునికి ఉపదేశించాడు. 

కచుడు దేవ వురోహితుడు బృహస్పతి కొడుకు. ఒకానొక సందర్భంలో కృష్ణుడు, అర్జునుడు 

చిత్తుగా సురాపానం చేసేరని మహాభారతం చెబుతోంది. పై ఉదాహరణలను బట్టి మనకి 
అర్హమయేదెమిటంటే-ఆర్యుల్లో ఉత్తములు సయితం ఈ తాగుడు వ్యసనానికి అతీతులు 

కారన్సీ తాగడం మొదలుపెడితే వారు పీకలదాకా తాగేసే శారనీను. ఆర్య స్రీలు కూడా 

ఈ వ్యసనానికి బాగా అలవాటుపడిబోవడం, అన్నిటికన్నా సిగ్గుతో. తలవంచుకోవలసిన విషయం. 

ఒక ఉదాహరణ యిస్తాను. విరాట రాజు భార్య సుధేష్షే తన పరిచారిక సైరంధ్రితో- “కాళ్లు 

చేతులూ తెగ పీకుతున్నాయి. తమ్ముడు కీచకుని రాజ ప్రాసాడానికి వెళ్ళి తొందరగా సురని 

తీసుకురా” అని వురమాయిస్తుంది. ఈ దురలవాటు కేవలం రాణుల వరకే పరిమితం కాదు. 

అన్ని వరాల స్త్రీలలోనూ ఇది సర్వసాధారణమైన అలవాటు అయిపోయిందిర్ి. బ్రాహ్మణ స్త్రీలు 

సయితం యిందుకు మినహాయింపు కాదు. ఆర్యావర్తంలోని మధ్య ప్రాంతంలో క్రీ.శ. ఏడు, 

ఎనిమిది శతాబ్దాల పర్యంతం మత్తెక్కించే మద్యాన్ని నిమ్మవర్గాల స్త్రీలే కాకుండా, బ్రాహ్మణ 

స్త్రలు కూడా సేవిస్తూ వుండేవారన్న విషయాన్ని కుమారిలభట్టు రాసిన 'తంత్రవార్తిక [1. 

(11) 4] అనే గంథం యిలా చెబుతోంది: “ఆధునిక కాలపు వ్యక్తుల్లో అహిచ్చత్ర, మధుర 

దేశాల బ్రాహ్మణ స్త్రీలు తాగుడు వ్యసనానికీ బానిసలు కావడం మేం గమనించాం.” పండ్ల 

నుంచి గానీ వూల నుంచి గానీ (మాధవి, మురిగిన బెల్లం నుంచి గానీ (గౌడి), ధాన్యం 
(సుర) నుంచి తయారుచేసిన సురను గానీ బ్రాహ్మణులు సేవించడాన్ని మాత్రమే కుమారిలభట్టు 
ఖండించాడు. ఆయన క్షత్రియ, వైశ్య స్త్రీ వురుషుల విషయం గురించి పట్టించుకోలేదు. 
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మద్యం అన్నా, నృత్యం అన్నా ఆర్య స్త్రీలకు ఎంత ఆపేక్షో, కౌశితకి గృహ్యసూత్రం 1. 11-12, 

యిలా చెబుతోంది: “నివాహాల ముందురోజు రాత్రి మద్యం తాగి, విందు ఆరగించి-నలుగురు 

గానీ ఎనిమిది మంది గానీ వునిస్త్రీలు నాలుగు పర్యాయాలు నృత్యం చేయాలి.” 

ఇహ ఆర్యుల సమాజం విషయానికి వస్తే అది స్పష్టంగా వర్గపోరాటం, వర్గన్యూనత్వం. 

ఆర్యుల సమాజం నాలుగు వరాలను గుర్తించింది-అనిః: బాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, భూర్రులు 

ఈ వర్గీకరణ కింది నుంచి మీది" వరకూ. దొంతర్లుగా సాగడమే గాకుండా, సాంఘిక సంబంధాలకి 

సంబంధించి, ఇని వేటికవే సమానంగా వున్నాయి. ఈ వర్గీకరణ నిలువుగా ఒక దానిమీద వేరొకటి 

వుంది. ఒకదాని మీద వేరొకటి గానీ, ఒకదాని కింద మరొకటి గానీ వుండటం వల్ల ఈ నాలుగు 

వర్గాల మధ్య ఈర్హ్యాసూయలు శత్రుత్వానికి కూడా దారితీశాయి. ఈ శత్రుత్వం, ప్రత్యేకించి- 

వున్నత వరాలయిన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియుల మధ్య మనకీ మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ 

రెండు వర్గాల మధ్య తరచూ తీవ్రమైన వర్గ పోరాటాలు సాగేవి. ఏ మార్క్సిస్తయినా ఆ వర్ణనని 

చదవడానికి ఆనందపడతాడు. దురదృష్టవశాత్తు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియుల మధ్య సాగిన ఈ వర్ల 

పోరాటాల వివరణాత్మక చరిత్ర ఎక్కడా (రాసి) లేదు. ఏవో కొన్ని సంఘటనలు మాత్రమే 

నమోదు అయ్యాయి. వేనుడూ, వురూరవుడూ, నహుషుడూ, సుదాసుడూ, సుముఖుడూ, 

నిమి-వీరు బాహ్మణులతో పోరాటం చేసిన కొంతమంది క్షతయ రాజులు. ఈ సంఘర్షణలకు 

దారితీసిన కారణాలు వేర్వేరు. 

వేనుడికీ, బ్రాహ్మణులకూ వచ్చిన తగాదా ఏమిటంటే-రాజు ఆదేశించి బ్రాహ్మణులను 

భగవంతునికి బదులుగా తననే వూజించమని చెప్పవచ్చా? లేడా? అలాగే యజ్ఞయాగాదుల 

విషయంలో కూడాను. వురూరవునికీ, బ్రాహ్మణులకీ మధ్య జరిగిన గొడవకి కారణం ఏమి 

టంటే-క్షత్రియ రాజు బ్రాహ్మణుని ఆస్తిని జప్పు చేయవచ్చునా? కూడదా? అని. ఇహ 

నహుషునికీ, బాహ్మణులకీ మధ్య సమస్య-క్షత్రియరాజు బ్రాహ్మణున్ని సేవకునిగా పని చేయము 

నవచ్చా? కూడదా? నిమికీ, బాహ్మణులకీ మధ్య లేచిన జగడం-రాజు యజ్ఞం చేస్తున్నవుడు 

తము వంశ వురోహితుల్నే పెట్టుకోవాలా? అలా అవసరం లేదా? అని. అలాగే సుదాసునికీ, 

బ్రాహ్మణులకీ మధ్య సంఘర్షణకి మూల కారణం-రాజు యజ్ఞానికి కేవలం బ్రాహ్మణున్నే 

వురోహితునిగా పెట్టుకోవాలా? “అక్కర్లేదా? అని. 

రెండు వర్గాల మధ్య తలెత్తిన ఈ సమస్యలు ఎంత కీలకమైనవో మనకి అర్ధమవుతుంది. 

అందువల్ల వీరి మధ్య రగిలిన పోరాటం హోరాహోరీగా సాగిందంటే ఆశ్చర్యపోవలపీన పనిలేదు. 

ఈ పోరాటాలు అడపాతడపా సాగే మత కలహాలు వంటివి కానేకావు. ఇవి వరాలను 

నిర్మూలించడానికి ఉద్దేశించబడ్డ యుద్దాలు. పరశురాముడు ఇరవై ఒక్కసార్లు దండెత్తివెళ్లి, ప్రతి 

కోత కో క్షత్రియుడ్డో వూచక్ క్ర సి వచ్చాడు. 

ఒకవేవున ఈ రెండు వర్గాలూ ఒకరిమీద ఒకరి ఆధిపత్యం కోసం తమలో తామే 
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కొట్లాడుకుంటూనే, అదే సమయంలో ఇద్దరూ ఏకమై వైశ్యుల్నీ, శూద్రుల్లీ అణిచి పెట్టి వుంచసా 

గారు. వైశ్యులు పాడి ఆవులాంటి వారు. వారు పన్నులు కట్టడానికే వున్నారు. ఇహ శూద్రులు 

కాయకష్టం చేసే మృగాలు. ఈ ఇరువర్గాల వారూ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియుల జీవితాలను సుఖ 

మయం చేయడానికీ, వారికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చి పెట్టడానికీ నిర్దేశింపబడ్డారు. అంతేకాని, 

శూద్రులకు ఎలాంటి హక్కూ లేదు. తమపై వర్గాల వారి జీవితాలను సుగమం చేయడానికే 

వారు ఉిదేశింవబడారు. 
యలు (a 

చివరి రెండు వర్గాల క్రంద కూడా మరికొన్ని వర్ణాల వారు వున్నారు. వారు-చండాలురూ, 

సంప స కా భష క్రి ర్షసూతాల స్వప్పకులు. వాదు అస్పృశ్యులు కాకపోయినా వర్హభమ్టులేను. వారు సామాజిక, ధ సూ 

పరిధులోకి రారు. వారికి హక్కులు లేవు అవకాశాలు అంతకన్నా లేవు. ఆర్యుల సమాజం 
లా 

ద్వారా తిరస్కృృతులు. 

ఆనాటి ఆర్యుల సమాజంలో నెలకొని వుండిన నీతిబాహ్యమైన లైంగిక అనాచారాలను 

గురించి తెలుసుకొని, నేటి ఆర్య సంతతి వారు దెగ్ట్రమ చెందవచ్చు. బుద్దుని కాలానికి ముందు 

నాటి ఆర్యుల సమాజంలో నేటి మనకీ మల్లేనే లైంగిక వాంఛల్చీ, వైవాహిక సంబంధాలను 

నియంత్రించే నైతిక సూత్రాలు లేవు. 

ఆర్యుల పౌరాణిక కథల ప్రకారం సృష్టికే కర్త బ్రహ్మ, ఆయనకి ముగ్గురు కొడుకులూ, 

ఒక కుమార్త. వారిలో ఒక కొడుకు పేరు దక్షుడు. అతను స్వయాన తన చెల్లెలినే వివాహం 

చేసుకుంటాడు. వారిద్దరికీ ఆడ సంతానం కలిగింది. ఆ ఆడ సంతానంలో కొందర్శి దక్షుడు 

(బ్రహ్మ మరొక కొడుకు), మరీచి కొడుకు కాళ్యవునికీ, మురికొందర్శి బ్రహ్మ మూడో కొడుకు 

ధర్మునికిర యిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. 

రుగ్వేదంలో అన్నాచెల్లెళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఉవాఖ్యానం వుంది. అన్న పేరు యను, 

చెల్లెలు యమి. యమి యమని తన శరీరవాంఛ తీర్చమని అడుగుతుంది. అందుకు యమ 

నిరాకరిస్తాడు. యమి అతనిపై మండిపడుతుంది.? 

తండ్రే తన కూతురి పెల్లి చేసుకొనే ఆచారం వుంది. ఈడొచ్చిన తన కూతురు సత్రు 

పని, తండ్రి వశిష్టుడు వివాహం చేసుకుంటాడు.ర్ మనువు తన కూతురు ఇలనూూీ జాహ్న 

తన కూతురు జాహ్మవినీ,!|0 సూర్యుడు తన కూతురు ఉషనీ11 వివాహాలు చేసుకుంటారు. 

ఆర్యుల్లో బహు భర్హ్చృత్వం ప్రచలితమై ఉండేది. అదీ సాధారణమైన బహు భర్హృత్వం కాదు. 

దగ్గర రక్త సంబంధీకులే ఒకే స్త్రీతో సంగమించే ఆచారం వుంది. దహప్రచేతనీీ అతని కొడుకు 
సోముడు-ఇరువురూ సోముని కుమార్తె మారీష!2తో శరీరవాంఛలు తీర్చుకున్నారు. 
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మనుమరాలితో, తాత కళ్యాణం చేసుకొనే ఆచారం కద్దు. తండ్రి బ్రహ్మకి శ్రీకర దక్షుడు 
తన కూతురునిచ్చి వివాహం చేస్తాడు. వారికి పుట్టినవాడే నారదుడు. దౌహిత్రుడు తన 27 
మంది కుమార్తెలనూ తండ్రి సోమునికిచ్చి సంగమం కోసం, ప్రజననం కోసం కట్టబెడతాడు.14 

ఆరుబయటను బాహాటంగా నలుగురూ చూస్తూండగానే ఆర్యులు స్త్రీలతో సంగమించ 

డానికి వెనకాడేవారు కారు. బుషులు చేసే కొన్ని మతపరమైన కర్మకాండల్లి యజ్ఞ భూమిలోనే 
నిర్వహిస్తూ వుండాలి. అలాంటపుడు ఎవరైనా స్త్రీ యజ్ఞవేదిక దగ్గరకు వచ్చి, శన లైంగిక 
వాంఛను త్తీర్చమని బుషిని కోరితే ఆయన అదే సమయంలో, అదేచోట ఆరుబయట ఆమె 

కోర్కెను రీర్చేవాడు. ఇలాంటి సంఘటనలను ఎన్నయినా చూపించవచ్చు. బుషి పరాశరుడు, 

సత్యవతితో జరిపిన తంతు అదే. అలాగే దీర్ధతవు ని వ్యవహారం కూడా. ఇలాంటి ఆచారం 

సర్వసాధారణం అని చెప్పడానికి “అయోనిజి అనే పదాన్ని ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు. 

“అయోనిజి అనే పదానికి "పాపం కాని గర్భధారణ' అనే అర్థం వున్నట్టు చెప్పడం జరుగుతోంది. 

నిజానికి ఆ పదానికి అసలు అర్దం వేరే వుంది. అదేమిటంటే- 'యోనీ అంటే ఇల్లు అని 

ఒక అర్థం వుంది. అలాగే “అయోనిజ అంటే “ఇంటి బయట గర్భ ప్రవేశం చేసినది అని 

అర్హం. అంటే ఆరుబయట కడువులో పడిందని అర్ధం. ఈ పని తప్పేమీ కాదని చెప్పడానికి 

సీర, ద్రౌపది-ఇద్దరూ అయోనిజలే అనే వాస్తవాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి 

(ఆరుబయట సంగమాలు) ఎంత సర్వసాధారణమయినవో మతపరమయిన ఆదేశాలు జారీ 
చేయక తపని పరిస్థితి రావడమే తెలియజెబుతోంది.!5 

ర్ 

తమ స్త్రీలను కొంతకాలంపాటు ఇతరులకు అదెకు ఇచుకోవడం ఆర్వులో వాన వ్ డై ఫ్రై సల లన్న 
ఆచారం. మాధవి కథ16 ఇందుకొక ఉదాహరణ. యయాతి రాజు తన కూతురు మాధవిని 

ఆచార్య గాలవునికి సమర్షిస్తాడు. గాలవుడు మాధవిని ముగ్గురు వేర్వేరు రాజులకు నిర్గీత 
కాలంపాటు అద్దకు ఇచ్చివేస్తాడు. ఆ కాల వ్యవధి ముగిసిన వెంటనే, గాలనుడు తిరిగి 

విశ్వామిత్రునికిచ్చి వివాహం జరిపిస్తాడు. విశ్వామిత్రుని ద్వారా తనకి ఒక కొడుకు పుట్టెదాకా 

మాధవి అతని వద్దనే వుంటుంది. ఆతర్వాత గాలవుడు ఆమెను, యయాతి రాజుకి తిరిగి 
యిచ్చివేస్తాడు. 

ఈవిధంగా ఆర్యుల్లో తవు స్త్రీలను తాత్కాలికంగా మరొకరికి అద్దెకిచ్చే ఆచారంతో 

పాటుగానే, మరొక ఆచారం కూడా వుంది. అదె- -సంతానోత్తత్తి కోసం కూడా శ్రష్ణులయిన 

ఆర్యులకు తము స్త్రీలను అప్పగించడం. కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి ' "కశేయడమంటే- ఆర్యుల దృష్టిలో 

పిల్లల్ని కని పెంచి, వంశాన్జి ఉద్ధరించడమే. ఆర్యుల్లో ఒక ప్రత్యేక వర్గమే దేవతలు. ' వారు 

సయితం ఆర్యులే. అయితే వారు శ్రేష్టమైన హోదా కలిగిన పరాక్రమవంతులు. ఉత్తను సంతానం 

పొందడం కోసం ఆర్యులు తమ భార్యలను దేవవర్గానికీ చెందిన వురుషులతో లైంగిక సంబంధం 

పెట్టుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించేవారు. ఈ ఆచారం ఎంత విస్తృతంగా సాగుతూండేదంటే-ఆర్య 
స్త్రీలను వివాహానికి ముందుగా అనుభవించడం దేవతలు తమ చిరానుభవ హక్కుగా భావించే 
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వారు. దేవతలు రః హక్కు నుంచి తాము విముక్తి పొందే పర్యంతం, అసలు ఆర్య స్త్రీలకు 

వివాహాలు జరిగేవి కావు. ఆ ప్రక్రియను “అవధానంి అనేవారు. ప్రతి హిందూ వివాహంలోనూ 

“లజహోమంి చేస్తూ వుంటారు. అశ్వలాయనున గృహ్య సూత్రాల్లో ఈ లజహోమం గురించి 

చాలా వివరంగా చెపడం జరిగింది. ఇది దేవతల లైంగిక పట్టు నుంచి హక్కు నుంచీ 

ఆర్య స్త్రీలు విముక్తి పొందడానికి సంబంధించిన చర్య యొక్క అవశేషం. ఈ అవధానం 

మరేమీ కాదు. వధువుపై దేవతలకి తాజాగా వెలకట్టి, దాన్ని వారికి సమర్దించుకోవడం. హిందూ 
వివాహాల్లో నిర్వహించే “సస్తపది'ని ప్రధానమయిన కర్మకాండగా గుర్తిస్తారు ఆర్యులు. ఇది 
చెయ్యకుండా ఆ వివాహం న్యాయసమ్మతమైనది అనిపించుకోదు. కారణం-ఈ ప్రక్రియ ద్యారా 

ఆర్య స్త్రీలపై దేవతలకి వున్న లైంగిక హక్కుని పరిసమాప్తి చేయడం జరుగుతుంది. సప్తపది 
అంటే వధువృతో కలిసి వరుడు ఏడడుగులు వేయడం. ఇంతకీ వివాహంలో దీని అవసరం 

ఏమొచ్చింది? వివాహంలో తమకి సమర్పించే నష్ట పరిహారం వల్ల ఒకవేళ తాము సంతృప్తి 
చెందకపోతే, దేవతలు వధూవరులు ఏడో "అడగు వేసేలోగానే పెళ్లికూతురు? పై తమ హక్కును 

వునరుద్దరించుకోవచ్చు. ఇది దీని అంతరార్థం. ఏడో అడుగువేసిన' తర్వాత దేవతలకు ఆమెపై 

గల హక్కు పరిసమాప్తమవుతుంది. తర్వాత నరుడు వధువుని తనతో తీసుకువెల్లి, ఆమెతో 

చక్కగా కావురం చేసుకోవచ్చు. ఆతర్వాత దేవతలు ఆ కావురంలో విఘాతం కలిగించడం 

గాన్సీ ఆ భార్యపై అత్యాచారం జరుపడం గానీ చేయరాదు. 

కన్యలక శీలం, పవిత్రత వుండాలనే నియమం ఎక్కడా లేదు. ఎలాంటి వివాహ సంబం 

ధమూ లేకుండా కూడా కన్య ఎవరితోనైనా శరీర సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు; అలాగే ఆ వ్యక్తితో 

ఆమె పెల్లల్ని కూడా కనవచ్చు. దీనికి ఆధారం “కన్య” అనే పదమే. కామ్ అనే మూలపదం 

నుంచి 'కన్య' అనే పదం వచ్చింది. కన్య అంటే యధేచ్చగా ఏ మగాడికైనా తనని తాను 
సమర్హించుకొనేది అని. వారు సక్రమమయిన వివాహం ఆవసరం లేకుండా తమని తాము 

ఏ పురుషునికైనా అర్దించుకొని, పిల్లల్ని కనవచ్చు. కుంతి, మత్స్యగంధుల గాధలు ఇందుకు 
ఉదాహరణలు, పాండు రాజుతో వివాహానికి ముందుగానే కుంతికి వివిధ వురుషుల నుంచి 
సంతానం కలిగింది. భీష్ముని తండ్రి శంతనునితో పెల్లి కాకముందే మత్స్య గంధి పరాశరునితో 
శరీర సంబంధం పట్టుకుంది. 

ఆర్యుల్లో పశు ప్రవృత్తి ప్రబలంగానే వుండేది. దాముడనే బుషి ఆడలేడితో!? శరీర 

సుఫం అనుభవించడం కథగా ప్రసద్దం. సూర్యుడు ఆడ గుర్రంతో మదనకేలి జరపడమూ 

మనకు టెలిసిందే.18 అన్నిటికన్నా వికృతమైనది అశ్వమేధయాగంలో పట్లపురాణితో మగ గుర్రం 
సే స లైంగిక కీయ ల 

ఆర్యుల మత విధానంలో యజ్ఞం లేక బలిహోమం ఒక భాగం. ఈ యజ్ఞయాగా 
దుల ప్రయోజనం దేవతల దృష్టిలో ప్రవేశించడానికే కాకుండా దేవతలను తమ కనుసన్నల్లో 
వుంచుకోవడానికి ఒక మార్గం. నాంప్రదాయక ంగా యజ్ఞాలు మొత్తం ఇరవై ఒక్కటి. వాటిని 
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మల్టీ మూడు వరాలుగా, ఒక్కో వర్గం క్రింద ఏడేసి యజ్ఞాలు చొప్పన విభబించుకో వచ్చు. 

మొదటి వర్గం యజ్ఞాల్లో వెన, పాలు, ధాన్యం; రెండో వర్గం యజ్ఞాల్లో సోమురసం, మూడో 

వర్గం యజ్ఞాల్లో పశువులను బలి యిసారు. మళీ యజ్ఞం రెండేసే ' రకాలుగా వుంటుంది. 

ఒకటి: తక్కువ కాల వ్యవధిలో చేసేది; రెండోది ఏడాదిపాటో, యింకా ఎక్కువ కాలంపాటో 

సేది. రెండోదాన్ని “సత్తా అని పిలుసారు. ఈ యజ్ఞం చేసేవాడు శాశ్వతంగా వుణ్యాన్ని 

పొందుతాడని ఒక చాదం వుంది. ఈ యజ్ఞం చేయుడం వల్ల వ్యక్తి స్వత్వమే కాదు, 

పితృదేవతలు సయితం ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ యజ్ఞంలో సమర్పించే హవ్యకవ్యాల 

వల్ల పిత్సదేవతలు సంతోషించడమే గాకుండా, వారి భూవసతి పెరిగి, వారిని ఉత్తమ లోకాలకి 

పంపడం జరుగుతుంది.19 

ఈ యజ్ఞం చేయడం వల్ల ప్రయోజనం కేవలం స్వర్గసుఖం చాప్తించడం మాత్రమే 

కాదు, గొప్ప యజ్ఞాల్లో ఎక్కువ భాగం ఈ భూమ్మీదే మంచి ఫలితాల్ని పొందడం కోసం, 

అంతిమ ఫలం పాందకుండానే యజ్ఞం చేయాలనడం వూహకందని విషయం. బాహ్మణీయ 

భారతదేశానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పకొనే అలవాటు లేదు. సాధారణంగా ఏ లబ్దిని ఆశించి, 

దేవత్యాన్ని ఉద్దేశించి యజ్ఞం చేస్తారో, ఆ లబ్దై యజ్ఞపరిహార బహుమతి. యజ్ఞం" యీ దిగువ 

మాటలతో ప్రారంభమవుతుంది. “తాను యూ జో క్రంత్రో దేవునికి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు: “నీవు 

నాకు యిస్తే, (అష పడు) నేను నీకు సమర్షిస్తాను; నీవు నాకు ప్రసాదిస్తే స్తీ నేను నీకు ప్రసాదిస్తాను.” 

యజ్ఞ తంతంతా భక్తివూరిత భయ(పిరకం. అందులో ఉచ్చరించే ప్రతి సదంలోనూ 

పర్యవసానం నుంచి రాబోయే ఫలితం వుట్టపడుతుంది. అంతేకాదు. మాటల వుచా చారణ లేక 

స్వరం సయితం విధి వశమయినది. యజ్ఞ తంతులో ఎక్కువ భాగం కేవలం హూ యాయా 

మంత్రకాళీ!' వంటిదేగాని, ప్రాముఖ్యత వున్నదని చెబుతున్నట్టుగా ఏమీ కాదన్న విషయం యజ్ఞం 

నిర్వహించే వురోహితులకి తెలుసన్న స్తష్టమయిన సూచనలున్నాయి. 

చేయించే ప్రతి యజ్లానికీ వురోహితునికి సంభావన లభిస్తుంది. సంభావనకీ సంబంధించి 

నిబంధనలు చాలా ఖచ్చితంగా వుంటాయి. వాటిని యజ్ఞం Er సివాని ముందు పెట్టేవారు 

సయితం నిస్పిగ్గుగానే వ్యవహరిస్తారు. 8 పురోహితుడు యజ్ఞాన్ని సంభావన కోసమే చేయిస్తాడు. 

ఆ సంభావనలో తనకి ఏమేమే లభించాలో చాలా జాగ్రత్తగానే రూపొందిస్తాడు. విలువయిన 

హారాలూ, ఆవులూ, గుర్రాలూ లేక బంగారం-ఇవీ సంభావనలో భాగంగా వుంటాయి. యజ్ఞం 

రూపాన్ని వురోహితులు చాలా పకడ్భందీగానే రూపొందిస్తారు. యజ్ఞం తంతు జరిగే క్రమంలో 

ప్రతి సందర్భలోనూ ఏ సంభావన ఎంత కావాలో అడిగి తీసుకుంటారు పురోహితులు. ఎవరి 

ప్రయోజనం కోసమయితే ఈ యజ్ఞం జరుగుతుందో, అతనికి యీ యజ్ఞం ఖర్చు తలకి 

మించిన బరువే అవుతుంది. ఈ 'యజ్ఞం ఎంత ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నదో చెప్పడానికి 

ఒక ఉదాహరణ యినాను. ఒక సందర్భంలో యజ్ఞం సంభావన వెయ్యి ఆవులని చెప్తారు. 

ఈ పేరాసతో, వురోహితుడెంత వరకూ వెళాడంటే, తనకీ వెయ్యి అవులు సంభావనగా యిచ్చి 
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నందువల్ల  యజ్ఞకర్త స్వర్గంలో సుఖాలన్షీ పొందుతాడని ఘోషిసాడు. తమ యిరుగుపొరుగు 

స్వర్ణోక 'దేవుళ్లకి సిన సహాయానికి దేవుళ్ళు ప్రతిఫలాన్ని కోరతారని ప్రతి కథలోనూ చెప్పే 

పురోహితునికి కూడా ఆ పని చేయడానికి హక్కుంది గదా. 

యజ్ఞంలో ప్రధానంగా యిచ్చేది జంతు బలి. అది ఖర్చుతో కూడుకున్హ నదే గాకుండా 

అటవికమయినది కూడా. ఆర్యుల తంలో యజ్ఞబలులు యివ్వడానికి బదు రకాల "పేర్లు 

చెప్తారు. ఆ జాబితాలో మనిషి మొట్టమొదటివాదు. నరబలి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఖర్చుతో 

కూడుకున్నది. ఈ బలికి సంబందించిన విబంధనేమిటంటే- -యజ్ఞంలో సంహరించాల్సిన వ్యక్తీ 

వురోహితుడు గానీ, బానిసగానీ కారాదు. అతను విధిగా క్షతియుడో, వైశ్యుడో అయి వుండాలి. 

ఆ కాలాన్ష్మనుసరించి యజ్ఞంలో బలి యిచ్చే మనిషికీ కట్టన ఖరీదు వెయ్యి ఆవులు. వెయ్యి 

ఆవులిచ్చి ఆ మనిషిని కొనాలి. ఈ నరమేధం ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది, అనాగ 

రికమయినదే కాకుండా, (రాజ్యంలో ప్రజలు) తిరుగుబాటు చేసే అవకాశం కూడా వుంది. 

ఎందుకంటే-నరబలి యిచ్చేవారు యజ్ఞంలో భాగంగా తాను అతల చంపడమే కాకుండా, 

ఆ చంపిన వాని మాంసం కూడా తినాలి. మనిషి తర్వాత రెండో ప్రాధాన్యం గుర్రంది. 

ఇది కూడా ఖరీదయిన యజ్ఞమే. కారణం-- భారతదేశాన్ని జయించడానికి ఆర్యులకు గుర్రాల 

ఆవశ్యకత ఎంతయినా వుంది. అందువల్ల గుర్రం అరుదయిన జంతువే కాకుండా, ఎంతో 

అవపరమయినది కూడా. పైగా, సైనిక ప్రాధాన్యం గల శక్తి వంతముయిన జంతువుని యజ్ఞ బలి 

పశువుగా వుపయోగించడానికి ఆర్యులుయిష్టపడరు. యిందులోనూ తిరుగుబాటు చేయడానికి 

ఆస్కారమున్న అంశం ఒకటి వుంది. అళ్వాన్నై యజ్ఞంలో బలి యిచ్చే ముందు, ఆ గుర్రం, 

యజ్ఞం చేసే వ్యక్తి భార్యతో సంభోగం చేయడం ఒక నియమం. 

ఇహ యజ్ఞంలో సాధారణంగా బలి యిచ్చేవి పశువులు. వీటిని ప్రజలు వ్యవసాయపు 

పనిలో వుపయోగిస్తూ వుంటారు. అవి ప్రధానంగా ఆవులూ, ఎద్దులూను. 

యజ్ఞాలు ఖర్చుతో కూడుకున్నని. వాటిని నిర్వహించడానికి అయ్యే ఖర్చును దృష్టిలో 

వుంచుకుంటే, అవి ఏనాడో మూతబడేవి. కాని అలా జరగలేదు. దానికి కారణం-యజ్ఞాలు 

చేయడం పూర్తిగా మానెయ్యడమంటే అర్ధం, బ్రాహ్మణునికి సంభావన లభించే మార్గం మూసు 

కుపోవడమే. అది బాహ్మణునికి నష్టమే కదా! యజ్ఞం ఆపేస్తే బాహ్మణునికి యజ్ఞ సంభావన 

దొరకదు. అతను ఆకలితో అలమటిస్తాడు. అందువల్ల ఖరీదయిన యజ్ఞ పశువులకి ప్రత్యా 
మ్మాయాన్ని బ్రాహ్మణులు ఆలోచించారు. నరమేధంలో బ్రాహ్మణులు మసేషిని బలి పెట్టడానికీ 

బదులుగా ఎండుగడ్డి, లోహం, మట్టితో చేసిన మనిషి బొమ్మ దేన్నయినా వుపయోగించవచ్చునని 

సవరణవి పెట్టారు. అంతేగాని, వరమేధాన్ని వూర్తిగా ఎత్తివేయలేదు వారు. కారణం-వారికీ 

వచ్చే యజ్ఞ పంభావన పోతుంది గనుక. ఎవడో గాని నరమేధం చేస్తూ వుండటం వల్ల, దానికీ 
ప్రత్యామ్నాయంగా యజంలో జంతుబలి ముందుకొచ్చింది. జన సామాన్యానికి జంతుబలి 

ca 

కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్నదే. ఇక్కడ కూడా జంతుబలితో కూడిన యజ్ఞాన్ని ఆపివేయడానికి 
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బ్రాహ్మణులు వాడి పశువులకు బదులుగా చిన్నచిన్న జంతువులను సూచించారు. మనిషి గుర్రం 

తర్వాత పాడి సశువులే ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకోవడం వల్లనే ఈ సూచన. అంతేకాదు. ఈ 

ప్రతిపాదనలన్ని యజ్ఞాన్ని కొనసాగించడం కోసం, తద్వారా బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞ సంభావన 
పొందడం కోసం. ఆ సంభావన అతనికి బతుకు తెరువుకి మార్గం గనుక. యజ్ఞాలను 
కొనసాగించేందుకు మార్గాన్ని సుగవుం చేసి, యజ్ఞంలో కేవలం అన్నం సమర్శించడానికీ కూడా 

బ్రాహ్మణులు అంగీకరించారు. 

ఆర్యుల యజా ల్లో ప్రత్యాగ్నూ యాలను అమలుచేసి, యజ్ఞం తక్కువ భీతి గొల్తిదిగా 

తయారు చేయబడిందని ఎవరూ వూహించరాదు. ప్రత్యామ్నాయాలను ప్రవేశపెట్టడం" వల్ల 

ఎక్కువ ఖరీదు, ఎక్కువ పైశాచికమయిన వాటికి బదులుగా తక్కువ ఖరీదు, సాధు జంతువుల 

బలి ఏర్తాటయిందని అనుకోరాదు. జరిగిందంతా ఏమిటంటే-యజకర శకి సామర్థ్యాల మేరకు 

యజ్ఞంలో దేవతలకు సమర్షించేవి మూరాయి. యజ్ఞకర్త సేదవాకయితే అతను యజ్ఞంలో 

సమర్తించేది వండిన అ న్షమే. అదే అతను ధనికుడయితే | ఆ సమర్తించేవి మనిషి గుర్రం, ఆవు, 

లేక ఎద్దు- -ఏదైనాను. పత్యామ్మాయ పద్దతి వల్ల ప్రయోజనం సిమిటంటే- -యజ్ఞం చేయుడం 

అందరికీ అన్నివరాల వారికీ అందుబాటులో వచ్చింది. తద్వారా (బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ 

ప్రయోజనం పొందడానికి వుపయోగింపబడింది. ఇంత జరిగినా యజ్ఞ పశువుని చంపే పద్దతికి 

చరమగీతం పాడటం జరగలేదు. వాస్తవానికి యజ్ఞంలో జంతు బలులు వేలాది యజకరలు 

చేస్తూనే వచ్చారు. 

యజ్ఞం క్రమంగా పశువుల మారణహోమంగా తయారయింది. యిందులో కసాయివాని 

పాత్ర బ్రాహ్మణుడు నిర్వర్తించేవాడు. బౌద్దవాజ్మయంలో ఎదురయ్యే యజ్ఞాలకు సంబంధించిన 

ఉల్లేఖలను బట్ట అమాయక జంతువుల వధ ఏ స్థాయిలో జరిగేదీ మనకీ ఒక అవగాహన 

కలుగుతుంది. స సుతానిపత్' అనే బౌద్ద గ్రంథంలో కోసలరాజు ప సనది నిర్వహించిన యజ్ఞం 

గురించిన నివరం వుంది. యజ్ఞనేదిక దగ్గర ఐదు వందలు దుక్కిటెద్దులూ, ఐదు వందల 

_ వృషభాలూ ఐదు వందలు అవులూ, ఐదు వందలు గొ పిల్లలూ, ఐదు వందలు మేకలూ 

గుంజలకి కట్టెసి వున్నాయి. యజ్ఞవేదిక దగ్గర పని వురమాయించిన రాజభటులూ) సేవకులూ 

యజ్ఞం చేయిస్తున్న బ్రాహ్మణ వరోహితుల ఆదేశాల ప్రకారం కళ్ళలో నీళ్ళు కుక్కుకుంటూ 

తమకి చెప్పిన పనిని చేస్తూ పోతున్నారు. 

యజ్ఞం చేయడంలో భయంకరమయిన మారణహోమం, రక్తసాతమూ వుంటాయి. 

వాటితో పాటుగా అదొక ఆనందోత్సవం కూడాను. వేవుడు మాంసంతో పాటు రకరకాల మద్వ్యాలు. 

బ్రాహ్మణులకు సోమంతో పాటు సుర కూడా. మిగతా వారికి కావలసినంత సురాపానీయం. 

ప్రతి యజ్ఞంలోనూ విధిగా జూదం వుండాల్సిందేను. అన్నిటికన్నా అసాధారణమయిన విషయం 

ఏమిటంటే- జూదంతో పాటు పక్కపక్కనే బాహాటంగా రతికేళి జరపడం. యజ్ఞం ఒక విధంగా 

వ్యభిచారానికి ఆటపట్టయింది. అందులో మత అంశమేదీ మిగలలేదు. 
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ఆర్యుల మత విధానంలో పాటించాల్సిన విధి పరంపర ఎంతో వుంది. అయితే ఈ 

విధుల ఆంతర్యం వృత్తమమయిన్క వాస్తవ జీవితాన్ని పొందాలనే తపన ఎంతమాత్రమూ 

కాదు. ధర్మం గురించిన ఆరాటం అంతకన్నా లేదు. వారి మతంలో ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక 

అంశమూ లేదు. వేయేల-బుగ్వేద సూక్తాలను తీసుకున్నా-ఆర్యుల మతంలో ధార్మిక ప్రాతిపదిక 

లోపించడం మనం స్పష్టంగా చూస్తాం. ఆర్యులు తమ దేవుళ్ళని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రార్ధనలు 

సూక్తాలు. ఆ సూక్తాల్లో నే దేవుళ్ళని ఏం అడుగుతారు ఆర్యులు? చెడు ఆకర్షణల నుంచి తమని 

తపించమని . కోరుతారా? లేక దుర్చుద్ది నుంచి తమకి విమోచనం ప్రసాదించమని దేవుణ్ణి 

ప్రార్ధిస్తారా? వాపాలను క్షమించమని అడుగుతారా? బుగ్వేదంలోని అధిక భాగం సూకాలు 

ఇంద్రుణ్నే ప్రశంసిస్తూ చెప్పినవి. తమ శత్రువుల్ని నాశనం చేసినందుకు ఆర్యులు ఇంద్రుణ్ణి 

ప్రశంసించారు. అసురుడయిన కృష్ణుని (భగవద్గీత కృష్ణుడు కాదు) గర్భిణీ భార్యలందర్జ్మీ చంపివే 

సనందుకు ఇంద్రుణ్చి పొగిడారు. అసురుల వందలాది గామాలను సర్వనాశనం చేసినందుకు, 

వారు ఇంద్రుల్న పొగిడారు. లక్షల సంఖ్యలో దన్యుల్లి వూచకోత కోసినందుకు ఇంద్రుణ్న వారు 

మెచ్చుకున్నారు. అనార్యుల ఆహార పదార్థాలనూ, వారి సిరిసంపద తాము అనుఖవించడం 

కోసం అనార్యుల్ని సర్వనాశనం చేసెయ్యమని వారు ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థించారు. వాటిలో ధార్మిక, 

ఉన్నత నాయి భావాలు వుండకపోవడం అటుంచండి. బుగ్వేద సూకాలలో దుష్టభావాలూ, 

దుర్మార్గ ప్రయోజనాలు నిండి వున్నాయి. ఆర్యుల మతం ఎన్నడూ సదాచార జీవితం గురించి 

పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. 
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Il 

ఇవీ బుద్దుడు వుట్టెనాటి ఆర్యుల సమాజ స్థితిగతులు. ఆర్యుల సమాజాన్ని మాధ్స 

డానికి శ్రమించడంలో సంఘ సంస్కర్తగా బుద్ధునికి. సంబంధించి రండు ప్రాసంగిక ప్రశ్షలు 

ఉదయిస్తాయి. ఒకటి- బుద్దున్ని సంఘ సంస్కరణలో ప్రధాన లక్ర్యాలేమిటి? రెండు-సంఘు 

ంస్కరణో ద్యమంలో ఆయన ఏమేరకు విజయం సాధించాడు? 

మొదటి ప్రక్షనే తీసుకుందాం. 

ప్రజలచేత వుత్తమముయిన, పరిశుద్ధమయిన జీవితాన్ని ఆచరింపజేయడానికి, కేవలం 

ఉపదేశం యివ్వడమే సరిపోదనీ, ఆ విధమయిన జీవితాన్ని తాను ఆచరించి చూపడమే వృత్తము 
మని బుద్దుడు భావించాడు. అందువల్ల ఆయన చేసిన అతి ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే-తాను 

ఆ జీవితాన్ని గడిపి, దాన్ని అందరికీ ఒక నమూనాగా వుపయోగపడేలా చేశాడు. బహ్మజల 

సుత్త చదివితే ఆయన గడిపిన నిష్కళంకమైన జీవితం ఎంతటిదో మనకి అర్దమవుతుంది. 

యీ కింద యిస్తున్న సూత్రంలో బుద్దుడు గడిపిన పరిశుద్ధ జీవితంతో సాటి ఆర్యుల్లో 

అత్యుత్ర్తములయిన బాహ్మణులు ఎంతటి 'భష్టుపట్టిన జీవితం గడిపిందీ మనకి తెలుస్తుంది: 

(బఒవ్యా జలనుత్త 

1. ఈ విధంగా నేను విన్నాను. ఒకనాడు భగవానుడు రాజగృహం, నలందాల మధ్య వున్న 

రాజమార్గంలో సుమారు ఐదు వందల మంది బౌద్ద బిక్షువులతో కలిసి బయలుదేరాడు. లడే 

మార్గం వెంట సుప్రియ అనే సన్యాసి, తన యువ కేష్యుదు బ్రహ్మదత్తునితో కలిసి అదే మార్గం 

వెంట వెళ్తున్నాడు. సుప్పియ ఎన్నో విధాలుగా బుద్దుచ్చే, బౌద్ద ధర్మాన్నీ, బౌద్ద సంఘాన్న్మీ 

నిందిస్తూ మాట్లాడాడు. "అయితే అతని శిష్యుడు బ్రహ్మదత్తుడు మాత్రం బుద్దుల్చే, ధర్మాన 

సంఘాన్షీ ప్రశంసిస్తూ పరిపరి విధాల మాట్టాడాడు. ఈ విధంగా ఆ గురుశిష్యులిద్దరి మధ్యా 
అభిప్రాయాలు వైరుధ్యపూరితంగా వుంటూ, ఒక దాన్నాకటి విబేధిస్తున్నాయి. బుద్దుడూ, అతని 

అనుచరగణం ముందు సాగిపోతుంటే, ఆ గురుశిష్యులిద్దరూ వారిని అనుసరించారు. 

2. భగవానుడూ, ఆయన అనుచర భిక్షుగణమూ ఆ రాత్రికి అంబలలత్తికలోని రాజ విశ్రాంతి 

గృహంలో విడిది చేశారు. అదేవిధంగా సన్యాసి సుపయా, ఆయన శిష్యుడు (బహ్మదత్తుడూ అదే 

విశ్రాంతి గృహంలో విశ్రమించారు. ఇహ అక్కడ సయితం వీరిద్దరూ (సుప్రియా, బ్రహ్మదత్తుడూ) 

గతంలాగ్గే అదే చర్యను మల్లీ కొనసాగించారు. 

3. తెల్లవారుతూండగా నిద్రలేచిన బౌద్ద భిక్షువులు చాలామంది మండవంలో జమయ్యారు. 

వారి మధ్య సంభాషణ యిలా జరిగిందిః “ఎంత అద్భుతమైన నిషయం యిది, సోదరులారా! 
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ఎంత వింత! అన్నీ తెలిసిన, దర్శిస్తున్న భగవానుడు, అర్హతుడు, బుద్దుడు, అత్యుత్తముడు-మ 

నుష్యుల అభిప్రాయాలు ఎన్ని రకాలుగా వున్నాయో చాలా స్పష్టంగా అర్ధం చేసుకొని వుంటాడు! 

చూశారా? సన్యాసీ సుప్రియ ఎన్నైని విధాలుగా బుద్దుల్డే?. ధర్మాన్నీ? సంఘాన్నీ నిందించిందీ, 

ఆయన శిష్యుడు బ్రహ్మదత్తుడు వారినీ, వాటినీ ఏ విధంగా పరిపరివిధాల ప్రశంసిస్తూ మాట్లా 

డిందీ చూశారు గదా! ఈ విధంగా గురుశిష్యులయిన వారిద్దరి మధ్యా అభిప్రాయాలు ఒక 

దాన్నాకటి విభేదించుకొంటూ, వైరుధ్యవూరితంగా వున్నాయి. భగవానుణ్నీ, ఆయన ఛిక్షుగణాన్నీ 

అనుసరిస్తూ, వారిద్దరూ ఒక్కొక్క అడుగే ముందుకు సాగారు.” 

4. ఇహ ఇప్పడు సష్టియ ఎ ర్రహ్మాదర్తుం వాదవివాదాల్లోని వైరుధ్యాన్ని గుర్తించిన భగవానుడు. 

మండపంలో వెల్లి 5 నేలమీద పరచి వుంచిన చాపమీద సుఖాసీనుడయ్యాడు. అలా 

కూచున్నాక, ఆయనిలా అడిగాడు-ోఇక్కడ కూచుని మీరు మాట్లాడుతున్నదేమిటి? మీ ఇద్దరి 

మధ్యా సాగుతున్న సంభాషణ ఏ అంశం మీద?” అని. ఆయనకి వారంతా వివరం చెప్పారు. 

ఆయన మళ్ళీ యిలా అన్నాడు. 

5. “సోదరులారా! ఇతరులు నా గురించి గానీ ధర్మం గురించి గానీ సంఘం గురించి 

గానీ వ్యతిరేకంగా మాట్టాడదలచినవుడు, దీని మూలంగా మీ ఇద్దరి మనసుల్లోనూ ద్వేషం 

చెలరేగడం గానీ, ఒళ్ళు మండటం గానీ, మీలో మీకు అయిష్టం కలగడం గానీ జరుగరాదు. 

మీరు, యీ కారణంగా క్రోధంతో మానసికంగా గాయపడితే, అది మీరు ఆత్మన జయించే 

మార్గంలో ఒక అడ్డంకిగా నిలుస్తుంది. మనకి ఇతరులు వ్యతిరేకంగానే మాట్లాడారనుకోండి. 

వారి మాటలకి మీరు, మండిపడి అసహ్యించుకున్నారనుకోండి. అప్పడం వారి సంభాషణ 

ఏమేరకు సరిగ్గా సాగిందీ లేనిదీ మీరెలా నిర్ణయిస్తారు?” 

“ఆది అలాకాదు, ప్రభూ.” 

“కానీ, ఇతరులు నన్ను నిందిస్తూ మాట్లాడినా, అదే విధంగా ధర్మం గురించీ, సంఘం 

గురించీ మాట్లాడినా అతను మాట్లాడిన ప్రతి మాటా ఎలా అసత్యమో విడదీసి చూపించి, 

అది ఎంత తపో నిర్దారించి యిలా చెప్పాలి. “క్క కారణం వల్లగానీ, ఆ హేతువు వల్లగానీ ఇది 

వాస్తవం కాదు. "అది అలాకాదు. అలాంటిది మాలో కనిపించదు. అది మాలో లేదు ఇలా.” 

6. “కానీ అదే సందర్భంలో, సోదరులారా! ఇతరులు నన్ను (ప్రశంసిస్తూ మాట్లాడినా, ధర్మం 

గురించీ, సంఘం గురించీ ప్రశంసిస్తూ, మాట్లాడినా అందుకోసం మీరు సంతోషపడిపోరాదు. 

ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బుయిపోరాదు. వూహల్లో తేలిపోరాదు. మీరలా ప్రవర్తిస్తే అది కూడా. 
ఆత్మని జయించడానికి అది మీకు ఒక అడ్డంకి అవుతుంది. ఇతరులు నన్నూ, ధర్మాన్టీ; 

సంఘాన్హీ పొగుడుతూ మాట్లాడినపుడు, ఏది వాస్తవంగా సరైనదో మీరు అంగీకరిస్తూ, యిలా 
చెప్తాలిః: “ఈ కారణం వల్ల, లేక ఆ కారణం వల ఇది యదారం. అది అవును, అలాంటి 

యా యా 
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అంశం మాలో వుంది. అది మాలో వుంది.” 

శా 

7: మతం మార్చుకోని వ్యక్తి తధాగతుణ్ని ప్రశంసిస్తున్నపుడు, అల్ప విషయాలను గురించీ, 
వాది బె 

తక్కువ విలువగల అంశాలను గురించీ, కేవలం నైతిక ప్రవర్తన గురించీ మాట్లాడుతాడు. 

అతను పొగిడే అల్ల విషయాలూ, విలువ తక్కువ గల అంశాలూ, కేవలం నైతిక ప్రవర్తనా 

ఏమిటి? 

(4) (నైతిక ప్రవర్తనలు, ఒకటవ భాగం) 

8. “జీవరాశులను చంపడం ఆపేసి సన్యాసి గౌతముడు జీవితాన్ని నాశనం చేయాలనే ఆలోచన 

నుంచి విరమించుకున్నాడు. దుడ్డు కర్రనూ, కత్తినీ పక్కని పడేశాడు. అస్త్రసన్యాసం చేశాడు. 

తనలోని కరుకుతనానికి సిగ్గుపడ్డాడు. గుండెనిండా కరుణనీ, డయనీ  నింవుకున్నాడు. కరుణా 

మయుడుగా మారిపోయి, అన్ని “ప్రాణుల ఎడల దయ చూపించాడు.” మతం మార్చుకోని వ్యక్తి 

తధాగతుణ్ని మెచ్చుకొనే కరు. యిది. 

లేక అతనిలా మాట్లాడతాడు: “తాను యివ్యునిదాన్ని తాను తీసుకోవడం మాని, సన్యాసి 

గౌతముడు తనది కానిదాన్ని పరిగ్రహించకుండా దూరంగా వున్నాడు. తాను యిచ్చిన వాటిని 

మాత్రమే ఆయన తీసుకుంటూ, కానుకల కోసం ఎదురుచూస్తూ తన జీవితాన్ని అతను 

నిజాయితీతో, హృదయ నైర్మల్యంతో గడిపాడు.” 

లేదా అతనిలా చెపినా చెపవచు? 
స పా 

“అపరిశుద్దతను పక్కకి నెట్టెసి, సన్యాసి అయిన గౌతముడు నేడు సచ్చీలుడు. అతను 

నీచమైన దురభ్యాసానికి-సంభోగ కియకి దూరంగా... చాలా దూరంగా వున్నాడు.” 

9. లేక యిలా కూడా చెప్పవచ్చు. “అబద్ధం మాటల్ని పక్కన పెట్టేసి, సన్యాసి అయిన 

గౌతముడు అసత్యం నుంచి దూరంగా వున్నాడు. ఎన్నడూ తోవ తవని, విశ్వాసవొాత్రమయిన, 
జ్ర 

నమ్మదగిన సత్యం నుంచి అతను సత్యం మాట్టాడాడు. అతను ప్రపంచానికిచ్చిన మాట తప్పలేదు.” 

లేక యిలా కూడా చెప్పవచ్చు: “దూషించడం మానేసి, సన్యాసి అయిన గౌతముడు 

దూషణకీ, అపవాదులకూ దూరంగా జీనించాడు. ఇక క్కడ విన విషయాన్ని మరొకచోట చెప్పే 

వాడు కాదు. అలా చేస్తే యిక్కడివాళ్ళతో అనవసరంగా తగువు వస్తుంది; మరొకచోట నిన్హదాన్ని 

యిక్కడ చెప్పేవాడు కాదు-అక్కడి వాళ్లతో జగడం రాకుండా వుండేందుకు గాను. ఆవిధంగా 

అతను విడిపోయిన వారిని ఒక తాటిమీదకి తెచ్చే సంధాతగా, మిత్రుల్ని పోత్సహించేవాడుగా, 
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శాంతిదూతగా, శాంతిప్రియునిగా, శాంతికోనసం తహతహలాడేవాడుగా, శాంతికి దోహదపడే 

వక్తగా జీవించేవాడు. ” 

లేక యిలా కూడా లని వుంటాడు. “మాటల్లో మొరటుతనాన్ని త్యజించి, సన్యాసి 

అయిన గౌతముడు పరుషమైన భాష వాడకుండా, దానికి దూరంగా బతికేడు. అనింద్యమ 
యిన, వినసొంపయిన, ముద్దొచ్చే, హృదయాన్ని హత్తుకొనే, నాగరికమయిన, ప్రజలకి ఆహ్లాదం 

కలిగించే ఆల్మీయమయిన మాటలనే అతను మాట్లాడేవాడు.” 

లేక అతనిలా చెప్ప వుంటాడు. “నిస్పారమయిన మాటలి వ, పక్కకి నెట్టసి, సన్యాస అయిన 

గౌతముడు తుచ్చమయిన సంభాషణలకు దూరంగా వున్నాడు. సకాలంలో అతను వాస్తవాల 

ఆధారంగా, అర్థవంతంగా మతం గురించి, సంఘ గ్రమశిక్షణ గురించి మాట్లాడుతాడు. సరైన 
సమయంలో మనసులో బొమ్మ కట్టించే రీతిలో, స్పష్టంగా నిర్దెశించుకొని, విషయానికి కట్టుబడి, 

గుండెల్లో పదిలపరుచుకొనే విధంగా అతను మాట్టాడుతాడు.” 

10. లేక అతను యిలా కూడా చెపి వుంటాడు; “సన్యాసి అయిన గౌతముడు విత్తనాలకీ, 
అనె 

చెటకీ హాని కలిగించని విధంగా జాగ్రర్తపడ్డాడు. 
స్వ వారి 

అతను రోజుకి ఒకే హాటు భోజనం చేస్తాడు. రాత్రికి భుజించడు. కాలం గడచిపోయేక 

(మధ్యాహ్నం తర్వాత) అతను అన్నం తినడం మానివేశాడు. 

తిరునాళ్లలో ప్రదర్శించే వేశ్యల నృత్యాలనూ, గానాన్నీ, సంగీతాన్నీ కనడానికీ, వినడానికీ, 

ప్రేక్షకునిగా అతను వెళ్ళుడు. 

అతను దండలు వేసుకోడు. సెంట్లు వూసుకోడు. లేవనాలు రాసుకోడు. 

అతను పొడువైన, ఉన్నతమైన పడకల్ని వుపయోగించడు. 

అతను వెండిన్సీ బంగారాన్నీ స్వీకరించడు. 

అతను వండని వంటని స్వీకరించడు. 

అతను పచ నూంసం స్వీకరించడం లేదు. 

అతను స్త్రీలనూ, బాలికల్నీ స్వీకరించడం లేదు. 

అతను వెట్టి స్త్రీ పురుషుల్ని స్వీకరించడం లేదు. 

అతను గొరెల్టీ, మేకల్తీ స్వీకరించడం లేదు. 

అతను కోళ్ళనీ, వందు గ్రహించడం లేదు. 

అతను ఏనుగుల్సీ, గొడ్డనీ, ఆడ మగ గుర్రాల్నీ గ్రహించడం లేదు. 
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అతను పంట చేలనీ, బంజరు భూముల్నీ గ్రహించడం లేదు. 

అతను మధ్యవర్తిగా, లేక సందేహవాహకునిగా వ్యవహరించడం లేదు. 

అతను (వస్తువుల్ని) అమ్మడం గానీ కొనడం గానీ చేయడం లేదు. 

అతను కొలతల, కంచు తూకాలలో మోసం చేయడు. 

కుటిల. మార్గాల్లో లంచాలు చేపట్టడం, మోసం చెయ్యడం, దగా చేయడం అతనికి 

అలవాటు లేదు. 

ఒక మనిషిని గాయపర్భడం, హత్యలు చేయడం, ఎట్టి చేయించడం, దారి దోపిడి 

చేయడం, బందిపోటుతనం, హింసించడం అతను చేయడు. 

“ఇలాంటి విషయాలే సోదరులారా! వుతం మార్చుకోని వ్యక్తి తథాగతుణ్ని గురించి 

ప్రశంసిస్తూ మాట్లాడి వుంటాడు.” 

క ౫% 

'కులశీలీ (నడవడికకి సంబంధించి చిన్న చిన్న పేరాలు) ఇక్కడితో సమాస్తి. 
అవే 

కచ చ న 

1. లేక అతనిలా చెబుతాడు: “విశ్వాసపాత్రులు సమర్పించే ఆహారం మీద బతుకుతున్న 

కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ నిలువచేసిన పదార్దాలను వుపయోగించే దురలవాటుకి 

అలవాటుపడ్డారు. అవి-వస్తువులూ, భోజన పదార్థాలూ, పానీయాలూ, బట్టలూ, ఉపకరణలూ, 

పక్కలూ, పరిమళ ద్రవ్యాలూ, కూరలూ, సంభారాలు-కానీ సన్యాసి అయిన గాతముడు 

మాత్రం నిలువ వుంచిన పదార్ధాలను ఉపయోగించడం లేదు.” 

12. లేక అతనిలా అంటాడు: “విశ్వాసపాొత్రులు సమర్షించే ఆహారం మీద బతుకుతున్న 

కొందరు సన్యాసులూ, బాహ్మణులూ నిలువచేసే పదార్ధాలు  వుపయోగించే దురలవాటు సాగిం 

చారు. అవిా వస్తువులూ, భోజన పదార్థాలూ, పానీయాలూ, బట్టలూ, ఉపకరణాలూ, పక్కలూ, 

పరిమళ ద్రవ్యాలూ, కూరలూ, సంభారాలూ- కానీ సన్యాసి అయిన గౌతముడు మాత్రం 

నిలువ వుంచే పదార్దాలను వుపయోగించడానికి దూరంగా వుంటాడు.” 

13. అతను యిలా అయినా అని వుంటాడు: “విశ్వాసవాత్రులు పెట్టే భోజనం తింటూ, 

కొందరు సన్యాసులూ, (బ్రాహ్మణులూ వినోద ప్రదర్శనలు తిలకించడానికి వెళ్తున్నారు. అవేమిటంటే: 

(1) వేశ్యల నృత్యాలు (నక్కమ్) 

(2) పాటలు పాడడం (గీతమ్) 
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(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13-16) 

లేదు. 

వాద్య సంగీతం (వాదితమ్) 

తిరునాళ్ళలో వినోద ప్రదర్శనలు (షెఖమ్) 

వీరగాధల గానం (అక్టనమ్) 

చేతితో సృజించే సంగీతం (పాణి సిరమ్) 

కావ్యగానం (వేతల) 

టముకు కొట్టడం (కుంభ తూనమ్) 

తిరణాల వేషాలు (శోభనగర్కమ్సు 

కాండలవాళ్ల దొమ్మరి ప్రదర్శన (కాండల-వంశాధోపనమ్, 

ఏనుగుల, గుర్రాల, ఎద్దుల, మేకల, పొట్టళ్ళ, పుంజాల, కోలంకీ పిట్టల పందేలు. 

బాణాకర్రల, ముషి మలయుదాల పోటీలు 
లు గొ ఢా 

కృతిమ పోరాటాలూ హాజరు వటీలూ, సైనిక విన్నాసాలూ, సమీకలు. 
t (a) ఎ లీ Ah 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి వినోద ప్రదర్శనలు తిలకించడానికి వెళ్లడం 

14. లేక అతనిలా చెపి వుండవచ్చు: “విశ్వాస పొత్రులు సమరించే ఆహారం మీద బతుకే 
ఎ అ 

సన్యాసుల, బాహ్మణులూ (క్రీడలూ, వినోద ప్రదర్శనలూ చూడ్డానికి అలవాటు పడిపోయారు. 

అవేమిటంటే- 

(1) బోర్డుల మీద ఎనిమిదిగాని, పదిగాని చతురస్రాకారపు వరుసల్లో క్రీడలు. 

(2) అవే క్రీడలు గాలిలో బోర్డులున్నట్టుగా వూహించుకొని ఆడటం. 

(3) నేల మీద గీసిన గుండ్రని చక్రాల మీద నుంచి ఒక్కొక్క అడుగే జరువుకుంటూ 
ముందుకు సాగిపోవడం. 

(4) ఒక పోగు పోసిన రాశి నుంచి గానీ లేక గుంవు నుంచి గానీ ఒక్కొక్క వస్తువునో, 
లేక మనిషినో గోటితో వేరు చేయడం, తిరిగి మరొక రాశిగా పోయడం లేక గుంపుగా 

వుంచడం. ఈ పనిని (పోగుని గుంవుని) కదపకుండానే చేయాలి. అలా కదిపిన 
రకంలో ద్ సక్షంలి ఆట ఓడినట్టె లక్క. 

పాచికల ఆట, 

చాచిన వేళ్లని లక్కలోగాని, ఎరువు అద్దకం రంగులోగాని పిండి కలిపిన నీళ్ళలో 
గానీ ముంచుతూ, చేతిని నేలమీద లేదా గోడమీద చరుస్తూ, “ఇదేమి అవుతుంది?” 
అంటూ కేకలు వేస్తూ కావలసిన ఏనుగులు, గురాలు మొదలయిన వాటి ఆకారాలను 
చూపించడం. 
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(8) బంతుల ఆట. 

(9) ఆకులతో చేసిన బొమ్మ పిల్లనగ్రోవిని ఊదడం. 

(10) బొమ్మ నాగత్తతో భూమిని దున్నడం. 

(11) గాలిలోకి ఎగిరి పిల్లిమొగ్గలు వేయడం. 

(12) తాటాకు కమ్మలతో రూపొందించిన బొమ్మ గాలి యంత్రాలతో ఆదుకోవడం. 

(13) కమ్మ రేకులతో చేసిన కొలపాత్రలతో వినోదించడం. 

(14-15) బుల్లిబుల్లి బళ్ళతో, విల్లులతో ఆడుకోవడం రాసే పదాలను ఇట్లే పోల్చుకోవడం. 
౧ వి రా రు 

౨ 9 సన ఇ oa] ఇఫ్ “IK జ్య (17) స్నహితుని మనసులో మెదిలే ఆలోచనలేమిటో చటుక్కున పసికట్టెయ్యడం. 

(18) అంగ విహీనులను అనుకరిస్తూ, ధ్వన్యనుకరణ చేయడం. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు ఇలాంటి క్రీడలకూ, వినోద ప్రదర్శనలకూ దూరంగా 

. వుంటాడు. 

"15. లేక అతనిలా అయినా అని వుండవచ్చు: “విశ్వాసవాత్రులు పెట్టి తిండి తింటూ 

కొందరు సన్యాసులూ, బాహ్మణులూ ఎత్తయిన, పొడవుపాటి మంచాల మీద పడుకోవడానికి 

అలవాటు పడిపోయారు; అవి- 

(1) అటూ ఇటూ కదిలించడానికి వీలయిన మంచాలు-ఎత్తయినవీ, ఆరడుగులు పొడవు 

గలవీను (అసంది) 

(2) ఆనుకొనే పక్కల మీద జంతువుల బొమ్మ చెక్కడాలతో ఆసనాలు (పల్లంకొ ) 

(3) పొడవుపాటి గొర్రె బొచ్చు మీద మేక వెంట్రుకలతో దిండ్లు (గొనకొ) 

(4) రకరకాల రంగు గుడ్డలు అతికించి, మంచాల మీద పరచే దుప్పట్లు (కిత్తక) 

(5) తెల్లని దుప్పట్లు (పాటిక) 

(6) వువ్వుల ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన పలంగు పోషులు (పాటాలిక) 

(7) కాటన్ వూలుతో నింపిన జలిమి దుప్పట్లు (తూలిక) 

(8) వులులు, సింహాలు మొదలయిన బొమ్మలు ఎంబ్రాయిడరీ చెసిన పలంగు పోషులు 

(వికటిక) 

(9) రెండువేవులా మృదువైన బొచ్చుగల చర్మంతో (ఫర్) అమర్చిన రగ్గులు (ఉద్దాలోమి) 

(10) ఒకేవేపు మృదువైన బొచ్చుల చర్మంతో అమర్చిన రగ్గులు (ఏకంతలోమి) 

(11) రత్తాలు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన పలంగు పోషులు (కత్తిస్సమ్) 

(12) సిల్కు పలంగు పోషులు (కోసెయ్యమ్) 
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(13) 16గురు నర్తకిలు నృత్యం చేయడానికి వీలుగా పెద్దపెద్ద రత్న కంబళులు (కుటకమ్) 

(14-16) ఏనుగుల, గుర్రాల, రథాల రగ్గులు. 

(17) జింక చర్మాలు కట్టిన రగ్గులు (అగిన పావేని) 

(18) సాదా జింక చర్మాల రగ్గులు, 

(19) పై ఆచ్చాదనలు గల రత్న కంబళులు (సౌత్తరక్షడమ్) 

(20) ఎర్రగుడ్డ తలగడలతో సోఫాలు. 

16. లేక అతనిలా అయినా అని వుంటాడు: “విశ్వాసవాత్రులు సమకూర్చే అండి తింటూ, 

కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ అందంగా అలంకరించుకోవడానికి అలవాటు పడిపో 

యారు. అదెలా అంటే- 

సుగంధ రజాలను ఒంటికి పూసుకొని, ఒళ్ళంతా రుద్ది స్మానం చేయడం, మల్లయో 

ధులకు మల్లేనే శరీర అవయవాలను దుడ్డు కర్రలతో మోదుకోవడం. అద్దాలు, అంజనాలు, 

హారాలు, గులాల పొడి, పరిమళ ద్రవ్యాలు, కంకణాలు, నెక్లేసులు, చేతి కర్రలు, ఇషధాలు 

నిలువ చేసుకొనేందుకు వేరుగా గొట్టాల ఆకారాల్లో డబ్బాలూ, పొడుగుపాటి సన్నని కత్తులూ, 

ఎండపొడ తగలకుండా టోపీలూ, బుటాలు కుట్టిన కాలి చెప్పలూ, తలపాగాలూ, రుమూళ్ళూ, 

అడవి ఎద్దు తోకలతో చేసిన వింజానురలూ, జాలర్లు అమర్చిన పొడుగుపాటి ధవళ వస్తాలు. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు తనని తాను అందంగా అలంకరించుకొనే సాధనాలకు 

దూరంగా వున్నాడు.” 

17. లేక ఇలా కూడా అతను అనవచ్చు: “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చే తిండిని తిని, కొందరు 

సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ చౌకబారు సంభాషణలకి అలవాటు పడిపోతూ వచ్చారు. అవి-రా 

జాల, దొంగల, మంత్రుల కథలు, యుద్దాలు, బీభత్సాల, పోరాటాల కథలు, తిండి, మధువులు, 

వస్త్రాలు, పక్కలు, హారాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు గురించిన చర్చలు, సంబంధాలు, వాహనాలు, 

గ్రామాలు, పట్టణాలు, నగరాలు, దేశాల గురించి, స్త్రీలను గురించి, వీరులను గురించి. 

వీధి మొగని తేక నీళ్ళాటి రేవు దగ్గర నిలబడి చెప్పే పోచికోలు కబుర్లు, దెయ్యూల కథలు, 

కుచ్చుటనలు కొట్టడం, సముద్రం, భూమి సృష్టి గురించి గాలిపోగు చేసి 'మాట్లాడడం, దేవుడు 

న్షద్ లేనిదీ అనే చర్చ-ఆస్తి నాస్తి విచికిత్స చేయడం. 

సన్యాసి అయిన ' గౌతముడు యిలాంటి చౌకబారు సంభాషణల జోలికి పోకుండా, 

వాటికి దూరంగా వున్నాడు.” 
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18. లేక యిలా అయినా అతను అని వుంటాడు: “విశ్వాసదాత్రులు సనవుకూర్చిన తండి 

తింటూ, కొందరు సన్యాసులు, బ్రాహ్మణులు వాగ్వివాదానికి దారితీసే పదజాలం అలవాటు 

చేసుకున్నారు. అవెలాంటివంటే- 

(CC + 9 ధా గా ఇంకో: నాకు మల్లేనే నువ్వు సిద్దాంతాన్ట క్రమశిక్షణనీ అర్హం చేసుకోవు.” 

“ఈ సిద్దాంతమూ, క్రమశిక్షణా నీకెలా అరమువుతాయి?” 
9 A ణి 

“నీవనీ తప్పడు అభిప్రాయాలే. నేను మాత్రం సరైన పంథాలో వున్నాను.” 

“నేను విషయాన్ని సూటిగా చెబుతాను. నువ్వలా చెపలేవు.” 
అ 

“నువ్వు వెనకది ముందూ, ముందుది వెనకా చేస్తూ వుంటావు.” 

“ఇన్నాళ్ళుగా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నదంతా తల్లక్రందులయ్యింది.” 

“నువ్వు విసిరిన సవాలుని అందుకున్నాను.” 

(1 గా వ )) నువ్వు తప్పని తేలిపోయింది. 

(స్స అభిప్రాయాలు తేటతెల్లం చేయడం కోసం పని ప్రారంభించు.” 

“దూరంగా వుండు, వీలయితే.” 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి అనవసర వాగ్యివాదాల్లోకి తలదూర్భలేదు.” 

10. లేక యిలా అయినా అతను అని వుంటాడు; “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చిన తిండి 

తింటూ కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులు సందేహవాహకులుగా, కార్యార్డులై చిన్నచిన్న 

దగ్గర ప్రయాణాలు చేయడానికీ, మధ్యవర్తిత్వం నెరపడానికీ, రాజుల, మంత్రుల, క్షత్రియుల, 

బ్రాహ్మణుల మీద చతురోక్తులు విసరడానికీ అలవాటు పడిపోయారు, యిలా చెబుతూ: 'అక్క 

డికి వెళ్లు. ఇక్కడికి రా. ఇది నీతో తీసుకువెళ్ళు. లక్కడ్శించి దాన్ని తీసుకురా.” అంటూ 

యువకులతో వేళాకోళమూడడానికి అలవాటుపట్లారు. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి సేవక పనులు చేయకుండా జా(గ్రత్తపడ్డాడు.” 

20. లేదా యిలా కూడా అని వుంటాడు అతను: “విశ్వాసపాత్రులు పెట్టె తిండి తింటూ, 

కొందరు. సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ మోసగాళ్ళుగా, సోమరిపోతులుగా (డబ్బుకి మంత్రాలు 

చదివేవారు), దైవజ్ఞులుగా, భూతమంత్రాలు చెప్తేవారుగా-నిరంతరమూ ధనార్జన మీద దృష్టినీ, 

యావనీ పెంచుకున్నారు. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి వంచనకీ, పద్దతి దూరంగా వున్నాడు” 
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['మజ్జిమ శీలి (నడవడికపై సుద్దీర్త పేరాలు) యిక్కడితో సమాప్తి. 

21. లేక అతనిలా అని వృంటాడు: “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చిన పెట్టిన తిండి తింటూ, 

కొందరు బ్రాహ్మణులూ సన్యాసులూ బతుకుతెరువు కోసం యీ దిగువ క్షుద్రకళలు చేపడతారు: 

(1) 

(9-13) 

హస్త సాముద్రికం చెపటం-ఎక్కువ కాలం బతుకుతారనో, మీకు మంచి భవిష్యత్తు 
ఆది య) 

వుందనో చెపడం, వగయిరా (లేక వీటికి వూర్తిగా భిన్నంగా చెప్పడం) పిల్లాడి హస్తరే 
టె ఆచి 

ఖలు, కాళ పై గురులు చూసి చెపడం. 
Qe pe) టె 

శకునాలూ లక్షణాలూ గురించి చెప్పడం. 

పిడుగుపాటు, తదితర ఆకాశ ప్రమాదాల గురించి శకునం చెప్పడం. 

కలలను విశ్లేషించి, జరగబోయేదాన్ని గురించి చెప్పడం. 

ఒప వ్ ఇ అ శరీరం మీద వున్న వుట్టుమచ్చలను చూసి అద్భష్ష్టం గురించి చెప్పడం. 

చెట్టలుకలు గుడ్డ కొరికి చేసిన గుర్తులను బట్ట శకునాలు చెప్పడం. 

అగ్నిలో ఆజ్యం పోయడం. 

తెడుతో నైవేద్యం సమరించడం. 
(అ ఎ ఎ 

దేవునికి ధాన్యానికీ, వూల్కీ మధ్య సింధూరం, ఉడికించడానికీ సిద్దంగా వున్న పొట్టు 
తోని బియ్యం, నెయ్యినీ, నూనెనీ సమర్పించడం, 

ఆవగింజల్ని నోట్లో వేసుకొని, అగ్నిలో వమనం చేయడం ద్యారా బలి సమర్పించడం. 

బలి యిస్తున్న దానికి గుర్తుగా దేవునికి ఒక వ్యక్తి కుడి మోకాలి నుంచి రక్తం తీయడం. 

వేళ్ల గణవులు చూసి మంత్రం చదువుతూ దైవ ప్రార్దన చేస్తూ ఒక మనిషి అద్బస్టవం 
తునిగా వుటిందీ లేనిందీ నిరయించి చెపడం. 

రు లా యై 

గ్భహ నిర్మాణానికీ, విహార స్లలానికి ఒక సలం మంచిదో కాదో నిరయించడం. 
(a ఠా ca 

వాడుకలో వున్న ధర్మసూత్రం గురించి సలహా యివ్వడం. 

శ్మశానంలో పిశాచాల్ని గొయ్యి తీసి పాఠిపెటడం. 
వ 

దయ్యాలి సాపితం చెయ్యడం. న్న భూస్ధాబతం చెయ్యడం 
వుట్టి యింట్లో నివశిస్తున్నవుడు, అప్పడు ఉపయోగించే మంత్రాలు తెలిసి వుండడం. 

పాముల మంత్రాలు తెలిసి వుండడం. 

విషం పిండడంలో నేరు కలిగి వుండడం. 
ను! . 

ఎలుకలను పట్టె నేర్పు కలిగి వుండడం. 
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(26) పక్షుల వృత్తి 

(27) కోళ్ళు వృత్తి. 

(28) మనిషి ఆయుష్షు యింకా ఎంతో జ్యోతిష్యం చెప్పడం, 

(29) బాణం ములుకుల గాయాలకు మంత్రం వేయడం. 

(30) జంతు చక్రం. 

గాతముడు యిలాంటి కు క్షుద్ర కళలకు దూరంగా వుంటాడు.” 

22. లేక ఆతనిలా అని వుంటాడు: “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చే తిండి తింటూ, కొందరు 

సన్వాసులూ, బాహ్మణులూ తప్పు పద్ధతుల ద్వారా తుదబఐద్యల ద్వారా జీవితం గడిపేవారు. 

ఆ కుద కళలెలాంటి వంటే- * 

ఈ శ్రీంది విషయాలను గురించి మంచి చెడ్డ గుణాలను తెలుసుకొనే జ్ఞానం: పుట్టు 

మచ్చలు కలిగి వున్న వారికి వాటి మూలంగా కలిగ "అదృష్టం, పొందే ఆరోగ్యం గురించి చెప్పె 

జ్ఞానం కలిగె వుండడం: మణులూ, కర్రలూ, దుస్తులూ, కత్తులూ, కటారువా, బాణాలూ, 

విల్లూ, ఇతర ఆయుధాలూ, స్త్రీలూ, పురుషులూ, మగపిల్లలూ, గుర్రాలూ, గేదెలూ, ఎద్దులూ, 

మేకలూ, గొర్రెలూ, కోళ్ళూ, కోలంకి కి పిట్టలూ చేప పిల్లలూ, తాబేళ్టూ తదితర జంతువులు. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి క్షుద్ర కళలకు దూరంగా వున్నాడు.” 

23. లేక ఆతనిలా అయినా అని వుంటాడు: “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చే తిండి తింటూ, 
కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ తప్పడు పద్ధతుల ద్వారా ధనార్హన చెస్తారు. క్షుద్రకళల 

ఆలంబనగా భవిష్యత్తు గురించి జ్యోతిష్యం, సోదె పంటివి చేస్తారు. ఆ తప్పడు పద్దతుల్లో ఇవి 

కొన్ని: 

సేనా నాయకులు సైనిక కవాతులో సాగిపోతారు. 

స్థానిక నాయకులు దాడి చేస్తారు, శత్రువులు వెనక్కి తిరుగుతారు. 

శత్రు సేనా నాయకులు దాడి చేస్తారు, మన సైన్యాలు వెనక్కి తగ్గుతారు. 

స్థానిక నాయకులు యుద్దంలో విజయం సాధిస్తారు, మనం ఓటమి చవిచూన్తాం. 

విదేశీ సేనానాయకులు మనపై విజయం సాధిసారు, మనం ఓడిపోతాం. 

ఆవిధంగా విజయం యిటువైవూ, ఓటము అటువైవూ. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిటువంటి క్షు క్షుద్రకళలకి దూరంగా వున్నాడు. 
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24. లేక అతను యిలా అయినా అని వుంటాడు: “విశ్వాసవాత్రులు సమకూథ్చి తిండి తింటూ, 

కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ తప్పడు పద్ధతుల ద్వారా ధనార్జన చేస్తారు. క్షుద్ర కళల 

ఆలంబనగా, భవిష్యత్తు గురించి జ్యోతిష్యం చెబుతారు; 

12-15) 

చంద్రగ్రహణం గురించి చపడం. 
స) 

సూర్యగ్రహణం గురించి చెపడం. 
ఎ 

నక్షత గ్రహణం గురించి చెప్పడం. 

సూర్యుడు గాని, చంద్రుడుగాని గతి తపారని చెపడం. 
చె టు! 

సూర్యుడు గానీ చంద్రుడు గానీ తమతమ గతుల్లోకి తిరిగి వచ్చి చేరడం గురించి 

చెపడం. 
ఇ 

నక్షతాలు గతులు తపతాయని చెపడం. 
జో ఎ 

గతి తపిన నక్షత్రాలు తిరిగి ౫తలోకి చేరడం గురించి తెలియజేయడం. 
=] 

ఉల్క పతనం గురించి చెప్పడం. 

అడవి అంటుకుపోతుందని చెపడం. 
జ 

భూకంపం వసుందని చెపడం. 
జూచి న 

భగవంతుడు పిడుగులు కురిపినాడని చెపడం. 
ఆది లె 

సూర్యుని, చంద్రుని, నక్షత్రాల, ఉదయం, వలుగు, అభివృద్ధి; కాంతి తగడం-ఈ 

ప్రతి ఒక్కదాని గురించీ పదిహేను దృగ్విషయాలు ఫలానా ఫలానా వాటి ఫలితమని 

జ్యోతిష్యం చెప్పడం. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి క్షుద్ర కళలకు దూరంగా వున్నాడు.” 

25. లేక అతనిలా అయినా చెప్పి వుంటాడు: “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చే తిండి తింటూ, 

కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ క్షుద్రకళలను ఆరాధించి జీవితాల్ని వెళమార్చుకోసాగారు. 
గా 

ఉదాహరణకు-- 

కుంభవృష్టి కురుస్తుందని జ్యోతిష్యం చెప్పడం. 
జ్ర 

గ ర్వా] ఇగ కు వర్షనాతం తక్కువగా వుంటుందని జ్యోతిష్యం చెప్పడం. 

పంటలు వుషు_లంగా పండుతా న్ త్రిష ప పుష్కలంగా పం యన జ్యాతివ్యం చెప్పడం. 

ఆహార కొరత ఏరడుతుందని జ్యోతిష్యం చెపడం. 
ల తె 

సుఖశాంతులతో తులతూగుతూ వుంటారని జ్యోతిష్యం చెపడం. 
అం 
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Ve { w Ce ou చ 
అరాజకత్వం ఎర్హడుతుందన జ్గతెష్యం చెప్పడం. 

అంటువ్యాథులు చెలరేగుతాయని జ్యోతిష్యం చెపడం. 
ఖు 

క నోరా య ఆరోగ్యకరమయిన బుతువు గురించి జ్యతష్యం చెప్పడం. 

వేళ్లమీద లెక్క కట్టి చెపడం. 
య లు గ్ 

వేళ్లమీద లెక్కించకుండానే చెపడం. 
గా త 

పెదపెద సంఖ్యలను కూడిక చేయడం. 
(అ (శ 

నీరగాధల్షీ, కవితల్నీ రచించడం. 

తర్మ్కించడం, కుతర్కుం చేయడం. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిలాంటి క్షుద్ర కళలకు దూరంగా వున్నాడు.” 

26. లేక అతనిలా అయినా అని వుంటాడు: “విశ్వాసపాత్రులు సమకూర్చిన తిండి తింటూ, 
gn కొందరు సన్యాసులూ, బ్రాహ్మణులూ తప్పడు తోవ తొక్కి, క్షుదకళల సహాయంతో డబ్బు 

గడించడం సాగించారు. అవెలాగంటి- 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

పెళ్లి కోసం పెళ్లికూతురుని గానీ, పెల్లి కొడుకుని గానీ యింటికి తీనుకురానడానికి 

మంచి ముహూర్తం చూడడం. 

పెల్లికోస ౦ పెల్లి కూతురుని గానీ, పెల్లి కొడుకుని గానీ యింట్లోంచి తీసుకువెళ్లడం 

గురించి మంచి ముహూర్తం చూడడం. 

శాంతి ఒప్పందం చేసుకోవడానికి మంచి ముహూర్తం నిర్ణయించడం (లేదా శాంతిని 

నెలకొల్లడం కోసం మంత్రాలు ఉపయోగించడం) 

దండయాత్ర చేయడానికి ముంచి ముహూర్తం నిర్ణయించడం (లేదా విభేదాలు సృష్టిం 

చడానికి మంత్రాలు చదవడం) 

అప్పలు తీసుకోవడానికి మంచి రోజు చూడడం (పాచికలను విజయవంతంగా వేయడా 

నికి మంత్రాలు చదవడం) 

డబ్బుని ఖర్చు పెటడానికి మంచి ముహూర్తం చూడడం (పాచికలు వేసే ప్రత్యర్షికి 
లు ది ఠా 

దురదృష్టం వెంటాడటం కోసం మంత్రాలు చదవడం) 

అద్భష్టవంతులు కావడానికి మంత్రాలు చదవడం. 

దురదృష్టవంతుల్ని చేయడానికి మంత్రాలు చదవడం. 

కడువు తీసేయించడానికి. మంత్రాలు చదవడం. 

మనిషికి దవడ కట్టి పడేయడానికి మంత్రాలు చదవడం. 

మనిషికి మూగతనం తెపించడానికి మంత్రం ప్రయోగించడం. 
ఖు , 
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షి చేతుల్సి కటి పడెయ్యడానికి మంతం పయోగించడం. (12) మనిషి చేతుల్లి కీ పడయ్యడాని త్రం ప్ర 

(13) మనిషికి చెవుడు తెప్రించడానికి మంత్రం చదవడం. 
ఇం 

(14) మాయాదర్హణం సహాయంతో దేవుడు మాట్టాడుతున్నట్టుగా సమాధానాలు. చెప్పించడం. 

(15) ఆడపిల్ల సహాయంతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్టుగా సమాధానాలు చెప్పించడం. 

ఒు 9 (16) దేవుణ్నించి సమాధానాలు చెపంచడం. 

(17) సూర్యుణ్న ఆరాధించడం. 

(18) భగవంతుణ్ని పూజించడం. 

(19) మనిషి నోట్లోంచి మంటలు పుట్టించడం. 

(20) అద్భష్ట దేవతని-సిరిని ఆవాహన చెయ్యడం. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిటువంటి తుద్రకళల నుంచి దూరంగా వున్నాడు.” 

లేక అతనిలా అయినా అని వుంటాడు: “నిశ్వాసపాొత్రులు సమకూర్చిన తిండి తింటూ 
ర “0 " సన ప Fuh & 4 లన గ క / కొందరు సన్యాసులు, (బ్రాహ్మణులు తప్పడు తోవలు తొక్క, క్షుద్రకళల ద్వారా బతుకు తెరువు 

సంపాయించుకుంటారు. అవి ఎలాటివంటే- 

(1) "నాకీ పని చేసిపెడితే, నీకీ ముడుపులు సమర్దించుకుంటా'నని దేవునికి మొక్కుకోవడం. 

(2) అలాంటి ముడుపులు చెల్లించడం. 

(3) శవాలను పాతిపెడుతున్నవుడు మంత్రాలు పదేపదే చదవడం. 

(4) పుంసత్త్వం కలిగించడం. 

(5) ఒక మనిషి నవుంసకునిగా మార్చివేయడం. 

(6) నివేశాలకు అద్భష్టం కలిగించే స్థలాలను నిర్ణయించడం, 

(7) స్థలాలను పవిత్రం చేయడం. 

(8) వూజా విధానంలో భాగంగా నోటిని కడుగుకోవడం. 

(9) వూజ కోసం స్నానం చేయడం. 

(10) బలులు యివ్వడం. 

(11-14) వాంతులకూ, విరేచనాలకూ మందులు యివ్వడం. 

(15) తలభారం తగ్గడానికి సాధనం చేయించడం (మందులు యిచ్చి తుమ్ములు తెప్పించడం) 
(16) చెవుల్లో నూనె పోయడం (పెరగడానికి గానీ, లేదా చెవి కురువులు మానడానికి గానీ) 
(17) కళ్లను తృప్తీపరచడానికి (మందు నూనె చుక్కలను కళ్ళలో వేసి) కళ్లకీ ఉపశమనం 
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కలిగించడం) 

(3 రై ఓం 
యా 
0 tu న్ 0 (18) ముక్కు వుటాల ద్వారా మందుని లోపలి 

(19) కళ్ళకే అంజనం పెట్టడం. 

(20) కళ్ళకి లేపనం పెట్టడం. 

(21) కళ్ళ వైద్యునిగా ప్రాక్టీసు చేయడం. 

(22) శల్య చికితృకునిగా ప్రార్షీసు చేయడం. 

(23) పిల్లల వైద్యునిగా ప్రాక్టీసు చేయడం. 

(24) మూలికలనూ, బెషధాలనూ యివ్వడం. 

(25) మందులను మార్చి మార్చి యివ్వడం. 

సన్యాసి అయిన గౌతముడు యిటువంటి క్షుద్ర కళలకు దూరంగా వున్నాడు.” 

“సోదరులారా! తథాగతుజ్ని ప్రశంసించే సందర్భంలో మతం మార్చుకోని వ్యక్తి చెప్పే 

స్యల విషయాలు, సదాచారానికి సంబంధించిన అల్ల విషయాలూను.” 
ఎ 

Kk Kk Kk 

నడవడికకి సంబంధించిన ద్దరమయిన "పేరా యిక్కడితో సమాప్తం. 

Ill 

వాస్తవానికి యిది ఒక వ్యక్తి ఆచరించాల్సిన నైతిక జీవితానికి సర్యోత్క్బృష్ట్ర ప్రమాణం. 
నైతిక జీవితం గురించి అది ఎంత ఉత్కృష్ట ప్రమాణమంటే ఆకాలంనాటి ఆర్యుల సమాజం 
అలాంటిదాన్ని బొత్తిగా ఎరుగదు. 

బుద్దుడు ఒక ఆదర్శ ఉదాహరణగా తాను పవిత్ర జీవితం గడవడంతోనే తన వని 

అయిపోలేదనీ, సమాజంలోని సాధారణ స్తీ వ్రురుషుల వ్యక్తిత్వాలను కూడా మలచడానికి 

సయితం కంకణం కట్టుకున్నాడు. వారు ఆచరించడం కోసం జ్ఞానస్నానం అనే ఒక ప్రక్రియను 

ప్రవేశపెట్టాడు. ఇలాంటిది ఆర్యుల సమాజానికి పూర్తిగా తెలియదు. బుద్దుడు విధించిన 
కొన్ని నైతిక సూత్రాలను ఆచరించడం ద్వారా జ్ఞానస్నానం చేసి, ఒక వ్యక్తి బౌద్ద మతంలోకి 
మారిపోవచ్చు. ఈ సూత్రాలు “పంచనీలలు లేక ఐదు విధులుగా ప్రసిద్ధం. అని ఏమిటంటే 

(1) జీవహింన చేయరాదు (2) దొంగతనం చేయరాదు (3) అబద్దం ఆడరాదు (4) 
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వ్యభిచారం చేయరాదు (5) మద్యం సేవించరాదు. ఈ ఐదు విధులూ జన సామాన్యానికి 

నిరేశెంచినవి. ఇహ బౌద్ధ భిక్షువులు కోసం అదనంగా ఐదు విధులు. ఆదేశించడం జరిగింది. 

విషిద వేళల్లో భుజించరాదు (7) నృత్యం చేయరాదు (8) దండలనూ, అత్తరవులనూ, 

హారాల్నీ వుపయోగించరాదు. (9) ఎత్తయిన లేదా విశాలమైన పరువులు వాడరాదు (10) 

ఎన్నడూ డబ్బును లీసుకోరాదు. 

ప్రీ వురుషుల ఆలోచనలనూ, ఆచరణనూ క్రమబద్ధం చేయడానికి ఉద్దేశించబడిన ఈ 

విధులు నెతక నియమాలుగా ఏరడినాయి. 
ఏ. ర 

ఈ అన్నిటికీ అతి ముఖ్యమైనది జీవహింస చేయరాదనే విధి. ఈ విధి అంటే-కేవలం 
ఒక జీవి ప్రాణం తీయకుండా ఉండటంతో సరిపోదని బుద్దుడు చాలా శ్రద్ద తీసుకొని స్తష్టం 

చేశాడు. అంతేకాదు. ఈ విధిని బాగా అర్ధం చేసుకోవాలని కూడా ఆయన యిలా నొక్క 

చెపాడు-ఊపిరి పీలే ప్రతి ప్రాణి ఎడలా వాస్తవమయిన సానుభూతి, సద్భావం, ప్రేమ కలిగి 

అవే నిశ్చయాత్మక విషయాలను ఆయన యితర విధులకు కూడా విస్తరింపజేశాడు. 

బౌద్దం స్వీకరించని సన్యాసి బోధనలను గురించి, ఒకనాడు లౌకిక అనుచరుడు బుద్దునితో 
యిలా చెబుతాడు-ోచెడ్డ పనులు చేయరాదు. చెడ్డ మాటలు చెప్పరాదు. చెడ్డ ఆలోచనలు 

చేయరాదు. చెడు జీవితం గడపరాదు. ఇవి అత్యుత్తమ ఆదర్శం” అని. తన అనుచరుడు 
చెప్పినదాని మీద బుద్దుని వ్యాఖ్య ఎంతో అర్హనంతమయినది- “అవే నిజమైతే, పాలు కుడిచే 
ప్రత వసివాప ఆ ఆదర్శాన్ని సాధించి వుండేది గదా! ..... జీవితమంటేనే మంచిచెడ్డలతో 

కూడుకున్న జ్ఞానం అని అర్ధం. ఆతర్వాతనే మంచి వాటితో చెడ్డ పనులనూ, చెడ్డ మాటలనూ, 
చెడ్డ ఆలోచనలనూ, చెడ్డ జీవితాన్నీ మార్లు చేసుకోవాలి. ఇది సుద్దీర్ణమయిన, దృఢ నిశ్చయంతో 
కూడిన పంకలం వల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది... ... =.” 

అం ౧ 

ఠా 

ప్రతిపాదించేవీ, నిర్మాణాత్మకమయినవీను. తాను నిర్హశించిన విధులను ఒక వ్యక్తి ఆచరించటం 
తోనే బుద్దుడు తృప్తి పడలేదు. యితరులు కూడా వాటిని అనుసరించేలా ప్రోత్సృహించమని 
ఆయన నొక్కి చెప్పవాడు. ఉదాహరణకు “అగుత్తర నికాయిలో బుదుడు చెపిందాన్నై తీను 
కుందాం. ఆయన మంచివాడిక్తీ, చాలా మంచివాడికీ మధ్య గల తేడాని ఎత్తి చూపించుతాడు. 
చంపడం, దౌంగతనం చేయడం, వ్యభిచరించడం, అబద్ధం చెప్పడం, మద్యం సేవించడం--ఇవేనీ 
చేయనివాణ్ని మనం మంచివాడు అంటాం; తాను చెడ్డపనులు చేయకుండా వుండటమే 
గాకుండా, యితరులు కూడా అలా నడుచుకొనేలా చేసీవాణ్లి చాలా మంచివాడు అంటాం... 

బుద్దుని బోధనలు కేవలం కొన్నిటిని వ్యతిరేకించే భావాలు మాత్రమే కావు. అవి కొన్నిటిని 

Create 
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బౌద్ద మతంలోని రెండు ప్రధానమైన నీతి సూత్రాలు-(పీమా, జ్ఞానం. 

ప్రేమని ఒక సద్దుణంగా ఆచరించమని ఎంత బలంగా ఉపదేశించాడో, బుద్దుని మాట 

ల్లోనే _ చెపాలంటే, క తల్లి ఒక్కగానొక్క తన స్వంత బిడ్డను రక్షించుకోవడం కోసం, 

తన ప్రాణాలకు సయితం ఎలా తెగించుతుందో, అదే విధంగా అన్ని జీవరాశుల ఎడలా ప్రతి 

ఒక్కరూ అపరిమితమయిన (ప్రేమ నిండిన) హృదయం కలిగి వుండేలా కృషి చేయాలి. 

అతను ప్రపంచం ఎడల మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగి వుండేలా కృషి చేయాలి. పగ, ద్వేషాలు 

లేని క్రింద, మీద, నిరాఘాటంగా ఎల్లలు లేని (ప్రేమించే) హృదయం కావాలి. ఈ విధంగా 

జీవించడం, ప్రపంచంలో అత్యుత్తమంగా జీవించడం” అంటూ ప్రబోధించాడు బుద్దుడర. 

“విశ్చకరుణ, వ్యధార్ధ జీవుల ఎడల సానుభూతి, వివేకవంతమయిన జీవితం తాలూకు 

ప్రతిరూపాన్నీ సద్భావంతో దర్శించడం-రఈ విషయాలు తథాగతుని (బుద్దుని) వ్యక్తిత్వాన్ని పట్టి 

యిస్తాయి. కారణం-అలాంటి నూనవపుత్రులు బహుకొద్దిమందే వుంటారు. తన దృకో ణాన్లి 

తన అనుచరులకు వివరించటంలో అత్యున్నత స్థాయిలో “ఆయన విజయం సాధించాడే 

తాను ప్రేమ సిద్దాంతాన్ని ఎంత దృఢంగా ఆధారం చేసుకున్నాడో, అదే విధంగా జ్ఞాన 

సిద్దాంతాన్ని కూడా చేసుకున్నాడు బుద్దుడు. నైతిక జీవితం జ్ఞానంతో ఆరంభనుయి, వివేకంతో 
ముగుస్తుందని ఆయన అభిప్రాయం. ఆయన “ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి అవతరించాడు. 

తన ఆశయసాధన అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేయడం, జ్ఞానాన్ని వాస్తవ “జీవిత విలువగా, వివేకంతో 

జీవించడంగా అభివృద్ధి పరచడం. ” ప్రజల్ని పరిరక్షించే శక్తిని తనకీ బుద్దుడు ఆపాదించుకోలేదు. 

ఆ పనిని ప్రజలే తమంతతాము చేసుకోవాలి. జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే ఆ పరిరక్షణమార్గం 

సుగమమవుతుంది. జ్ఞానం గురించి ఆయన అంతలా నొకి క్కిచెప్తాడు. జ్ఞానం లేని నైతికత, 

సదాచారం ప్రయోజనకారి కాగలవని ఆయన భావించలేదు. 

మూడు ఐషయాలకు వ్యతిరేకంగా బుదుడు పదఎతున ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేవటాడు. 
(ఉల) (శ a (ఎ) 

ఆయన వేద ప్రమాణాన్ని నిరాకరించాడు...... 

రెండో దిా-యజ్ఞాన్షి మతరూపంగా నిరాకరించాడు. యజ్ఞం పట్ల తన అభిప్రాయాలే 

మిటో, బుద్దుడు 'జాతకమాలిలో ఒకే కథలో చాలా స్పష్టంగానే చెపడం జరిగింది. 
య 

యజం కధ 
పా 

a (wd Cd అ సో పరిశుద్ధమయిన హృదయాలు గలవారు దుష్టుల (పైరణకు లోనయి ప్రవర్తించరు. ఇది 



216 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

న్ని ప్రోత్సహించాలి. దాన్ని యీ క్రింది కథ ద్యారా ప్రబోధించడం 

పారీన కాలంలో వంశపారంపర్య హక్కుగా లభించడం వల్ల బోధిసత్వుడు రాజయ్యాడు. 

న ప్రతిభ ద్యారా ఆయన ఆ న్థానానికీ చేరుకున్నాడు. ప్రజల్ని చక్కగా పరిపాలించాడు. 

లో శాందిభద్రతలు నెలకొన్నాయి. శత్రువుల బెడదలేదు. ఆయన సార్వభౌావుత్వానికి 

విశ్వవ్యాపితంగా గుర్తింపు లభించింది. రాజ్యంలో ఏ వుషద్రవమూ, విపత్తులూ లేవు. అలాగే 

విదేశాలతో సత్సంబంధాలు వెలకొవి వున్నాయి. సామంతులు ప్రభువు ఆదేశాల్ని శిరసా వహిస్తూ 

1. రాగద్వేషాలవే శత్రువులవు జయించడం వల్ల వింద్యవైన భోగాలను ఆయన కోరుకోలేదు, 

అందువల్ల తవ ప్రజలు సుఖాలు అనుభవించడానికి చక్రవర్తి నిండు మనసుతో నిరంతరం కృషి 
న 

పేవాడు. తామ చేపే పనులన్షిటికీ ప్రయోజనం పన్మార్గం (ధర్మం) గనుక, చక్రవర్తి ఒక 

మువిలా ప్రవర్తించెవాడు. 

2 చక్రవర్తికీ మానవాళి న్యభావం తెలిసి వుండటం వల్ల, అత్యుత్తముడయిన చక్రవర్తి (ప్రవర్తనను 

అఆనుకరించడావికి ప్రజలు ఉన్నత విలువలను ఆపాదించారు. అందువల్ల తన ప్రజలకు ముక్త్ 

పాపింవజేయాలవే సదుదేశంతో, చక్రవర్తి ప్రత్యేక శద్ద వహించి తాను చేయాల్సిన మత 
= 0౧ ఆవి (జ 

కర్మకాండలమ చేపేవాడు. 

3. ఆయన దానధర్మాలు చేయడం, నైతిక సూత్రాలను (శీల) తు.చ. తప్పకుండా పాటించడం, 
ఓర్పుని, పహనాన్షీ బాగా అలవరచుకోవడం, బ్రాణుల శ్రేయస్సు కోసం నిరంతరం పాటుపడటం 

వాగించాదు. తన ప్రజల సుఖ సంతోషాల కోసం నిరంతరం ఆలోచిస్తూ తదనుగుణంగా 
ముఖంలో భావాలను వ్యక్తం చేస్తూ తన కాలాన్ని వెల్లిబుచ్చేవాడు. ఆయన మూర్తీభవించిన 
ధర్మదేవతలా వుండేవాడు. 

ఆ రాజ్యంలో ఒకసారేం జరిగిందంటే-రాజు తన భుజభలంతో దేశాన్ని రక్రీస్తున్నా, దేశ 
ప్రజలు చేపిన అపరాధం వల్లనో, దేవతలు శీతకన్ను వేయడం వల్లనో రాజ్యంలో చాలా 
మండలాల్లో వర్షాలు పడక, కరువు విలయతాండవం చేసీ, దేశానికి విపతు తెచ్చిపెట్టింది. రాజు, er టు తానుగాని, తన దేశ ప్రజలుగావి ధర్మాన్ని తప్పడం వల్ల, ఈ ఆపద వచ్చిందని పూర్తిగా నమ్మి, 
నిరంతరం తన ఆలోచనల్లో ప్రజల శ్రేయస్సునే కాంక్షీస్తూ వుండటం వల, వారి కడగళను 

ఇల్లే Cu 
| న లా రా 

నసుకి పట్టించుకొని, మత విషయాలో జ్ఞానులయిన వారి సలహాని రాజు కోరుతాడు. క ॥ oe దేశాన్ని చుట్టుముట్టి వున్న ఈ ఆపద నుంచి బయటపడే మార్గం 'ఎమిటని బ్రాహ్మణుల్లో 
~ _ 9 | 

న 
బద్దలనూూ, తన వంశ పురోహితుణ్చీ, మంత్రుల్నీ సలహా అడిగాడు రాజు. దేశంలో కుంభవష్ని 
కురియడం కోసం రాజు వేదసమ్మతమైన, యజ్ఞం చేయాలనీ, భయంకరమెన బలిని యివ్వాలని 
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ఆందులో కొన్ని వందల వాలను వధించాలనీ చెబుతారు బ్రాహ్మణులు. కానీ యజ్ఞంలో 

వధించాల్సిన జీవాలను గురించి విన్నతర్వాత సహజంగానే ఆయనలో వున్న జాలిగుణం 

తన అంతరంగంలో వారి సలహాని ఆమోదించకుండా చేసింది. అయితే సభ్యతను దృష్టిలో 

వుంచుకొని, కరుకు మాటలతో వారి ప్రతిపాదనని నిరాకరించి, వారి మనసుని గాయపర్భడం 

యిష్టం లేక, రాజు విషయాన్ని మార్చి, ఇతర విషయాల మీదకి చర్చని మరల్చాడు. అయితే 

ఆయన ఆంతర్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేనివారు కావడం వల్ల వారు మత సంబంధమయిన 

నిషయాలను చర్చించే సందర్భం దొరికినంతనే ఆయనపై యజ్ఞం చేయమని వత్తిడి చేస్తారు. 

4. “విపధ రాచకార్యాలను సకాలంలో నిర్వహించడంలో ఏమరుపాటు చేయకుండా మీరు నిరం 

తరమూ (శ్రద్ద తీసుకుంటారు. భూమి పై అధికారం నంపాయించడం కోసం, దాల్నా పాలించడం 

కోసం సర్దేశింపబడ్డవే రాచకార్యాలు, మీరు చేసే ఈ కార్యాల కచుమంతా, ధర్మ విధులకీ 

అనుగుణంగానే వుంటోంది.” 

ర. “(అన్ని విషయాల్లోనూ) ఎంతో తెలివిగా వ్యవహరిస్తూ, ర్రికాన్ని (ధర్మాన్ని, అర్థాన్ని, కామాల్టి 
ఎంతో శ్రద్దగా అనుష్టించే మీరు-బాణాన్ని చేతబట్టి, మీ ప్రజల శ్రేయస్సును కాపాడే మీరు-దేవ ద 1 
ప్రపంచానికి వారధి అనదగిన “యజ్ఞాన్ని” నిర్వహించే విషయంలో ఎందుకంత అలక్ష్యంగా, 
దాదాపు మందకొడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు?” 

6. “మీ ఆజలు విజయానికి తిరుగులేని కొలమానంగా భానించి, మీ సామంతులు కూడా 

వాటిని సేవకుల నలె శిరనావహిన్లారు. ఇప్పడు కాలం ఆసన్నమయింది. శత్రువుల్ని నాశనం 

చేసే ఓ రాజా! ఉజ్వల కీర్తిని సంపాయించడం కోసం, యజ్ఞం చేసి అత్యుత్తమ ఆశీస్సులను 

పొందండి.” 

7, 8. “ధర్మ గుణాన్ని ఒక అలవాటుగా మలచుకోవడం ద్వారా, సత్త్రవర్తన లనే కట్టుబాటుని 
తు.చ. తప్పకుండా ఆచరించడం ద్వారా దీక్షితునికి కావలసిన పవిత్రత నీలో నెలకొని వుంది. 
అయినప్పటికీ, వేద విషయకవుయిన యజ్ఞాలను చేసి, దేవతల రుణం తీర్చుకోవడమే మీకు 
ఉచితమయిన పని. లోపరహితమైన యజ్ఞం చేయడంవల్ల సంతృప్తి చెందిన దేవతలు, ఫలితంగా 
వర్షాన్ని తిరిగి యిచ్చి (పంపుతారు వేస్తారు. బాగా ఆలోచించి, మీ ప్రజల, మీ యొక్క 
సయస్సుని దృష్టిలో వుంచుకొని యజ్ఞం చేయడానికి మీ ఆమోదం తెలియజేయండి. అది మీ 
కరిని రెండింతలు చేస్తుంది.” 

దానిమీద రాజు యిలా ఆలోచించాడు: “వాస్తవానికి అలాంటి నాయకులను విశ్వసిం 
చడం వల్ల నా స్వీయరక్షణ ఎంతో బలహీనంగా వుంది. చట్టాన్ని విశ్వాసపాత్రంగా నమ్ముతూ, 
దాన్ని అభిమానిస్తూ, ఇతరుల మాటలను నమ్ముతుండటం వల్ల నాలోని సున్నిత హృదయాన్ని 
సమూలంగా నాశనం చేసుకోవాలి. ఇది ముమ్మాటికీ నిజం.” 
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పేరు పొందిన వ్యక్తులు, న్యాయసమ్మతంగా వాదిస్తూనేే విని 

న్ బవ బం తయా వ వశ 
లిగిస్తారు. అయ్యో! వాళ్లు చూ పెట్టే తప్పడు తోవని అనుసరించిన వ్యక్తి త ందర్గోనే దుష్ట క్తుల 

ఆ oa గ / ఆరాధ సార ” 

ారివడి, కబ్బూల్ల్ చిక్కుకువోరాడు. 

ధర్మశీలతకీ, జంతువులకి హాని చేయడానికీ మధ్య ఏమిటి సంబంధం 

దేవలోకంలో నా నివాసానికీ లేక దేవతల అను గ్రహానికీ జంతువుల బలులకీ ఏమిటి లంకె? 

11, 12. అక్కడికి ఆ పవిత్ర మంద్రాలకవో గాయపరచగల ములుకులు కలిగి వున్నట్టుగా, నిర్హీత 

మంర్రాలను చదువుతూ జంతువును వధిన్తారు. అది స్వర్గానికి పడుతుందని, అందు కోనమే 

డాన్నై చంపుతారని చెబుతారు. ఆ విధంగా దానికి న్యాయబద్దతను ఆసాదిన్తారు. అయినా అది 

పచ్చి అబద్దం. ఇతరులు చేసినదానికి యింకో లోకంలో ఒక వ్యక్త ఎలా ఫలితం అనుఖవిసాడో? 

అదెలా సాధ్యమో? అర్ధం కాదు. తాను చెడ్డ పనులు చెయకపోవడం వల్ల బాందకపోయినా, 

మంచిని చేయడానికి తనని తాను అంకితం చేసుకోకపోయినా తన చర్యల కారణంగా 

కాకుండా, యజ్ఞంలో వధించబడడం చల్ల, యజ్ఞపశువ్చ స్వర్గంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది? 

13. యజంలో చంపిన పశువు నిజంగా స్వర్గానికి వెళ్తున్నపుడు, బ్రాహ్మణులు తమంత జః అవి 

రాముగా ముందుకొచ్చి, యజానికీ బలి పశువులుగా మారగలరని మనం ఆశెంచవచ్చా? 
<7 

ఇలాంటి ఆచారం వాళ్ళలో (బ్రాహ్మణులలో) మనకి ఎక్కడా కనిపించదు? అలాంటప్తడు 
యీ ఉచిత సలహాలిచ్చే వారి సలహాలను మనస్తూర్తిగా ఎవరు అంగీకరిసారు? 

14. ఇహ ప్వర్ణంలో, అందగత్తలయిన అప్ఫరసలు అనాధారణమయిన నువాననలు వెదజల్లుతూ, 

రుచికరమయిన, మిక్కిలి గొపదయిన, అతి శక్షివంతమయిన అమృతాన్ని పంచిపెడుతుంటే 
తె అథో 

దాన్న వదిలి, యజ్ఞంలో తమకి సవరించే యజ్ఞపశువుని విందారగినారా* 
అ యా నజ! 

“అందువల్ల, అలా... అలా చేయడానికి యిదే సరెన అదను.” ఇలా ఒక నిర్ణయానికి 
వచ్చిన రాజు యజ్ఞం చేయడానికి ఆత్సత వున్నట్టు నటిస్తాడు. బాహ్మణుల సూచనలను 
ఆమోదిస్తూ రాజు వారితో యిలా అన్నాడు: “వాస్తవానికి జాగ్రత్త రక్షణ పొందుతున్న నేను 
ఎంతో తృప్తి చెందుతున్న నేను-మీ బోటి గొప్పవారి ఉచిత సలహాలు పొందుతున్న నేను-సుఖ 
సంరోషాలు పొందడానికి ఆత్సతపడుతున్నాను! అందువల్ల వెయ్యి మందితో కూడిన నరమేధం 
(వురుషమేధం) నేను చేస్తాను. అందుకు అవసరమయిన వస్తువులన్నిటికీ నా రాజోద్యోగులు 
తమతమ పరిధుల్లో తీసుకురావాలని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. సత్రానికి అవసరమయిన భవనాల 
నిర్మాణానికీ, గుడారాలు వేయడానికీ అనువయిన స్థలం కోసం పరిశీలన జరగాలి. తర్వాత, 
రాశులూ ముహూర్తాలూ, చాంద్ర మానంలో మంచి రోజులూ పరిశీలించి, యజ్ఞానికి (జ్యోతి 
షులు) మంచి ముహూర్తాన్ని విర్ణయించాలి..” దానికి వురోహీతుడు యిలా జవాబు చెపాడు: 
“కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభువులు ప్రతి యజ్ఞం చివర్ష అవభ్బత 
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(అంతిమ స్నానం) చేహాల్సి వుంటుంది. ఆతర్వాత ప్రభువులు క్రమానుగతంగా. మిగిళి 
వాటిని పరిపూర్తి చేయవచ్చు. పురుష మేధానికి అవసరముయ్యే వెయ్యి మంది మనుషు 
బలవంతంగా ఒక్కసారిగా పట్టుకున్నపుడు, ప్రజలు తప్పక మిమ్మల్ని ఆకేసిస్తారు. ఈ కారణం 
పెద్దఎత్తున ఆందోళన చెలరేగవచ్చు.” రాజ వురోహితుడు చెపిన ఈ మాటలు (మిగతా 
బ్రాహ్మణులందరూ ఆమోదించారు. ఆతర్వాత రాజు యిలా అన్నాడు: “వూజ్యాలారా! వ్రజ 
కోవతాపాలనూ, తవ ఆగ్రహాన్షీ మీరు పట్టించుకోవలసిన పనిలేదు, ప్రజల్లో చెలరేగిన ఎలాం; 

గా ఆందోళననయినా నివారించటానికి అవనరమ్దైన చర్యలన్నీ నేం తీసుకుంటాం.” 

ఆతర్వాత పట్టణ వారులతోనూ, భూకామందులతోనూ ఒక నవూవేశం ఏర్తాటుచేసి రాజువారిని ఉద్దెశెంచి యిలా చెప్తాడు: “ఎయ్యి మందితో కూడిన ఒక నరమేధాన్ని చేయాల; సంకల్పించాము. కాని మా దృష్టిలో నిజాయితీ గల వారెవ్వరూ బలి యివ్వడానికి అర్హుల కారు. దాన్ని దృష్టిలో వుంచుకొనే మీకో సలహా యివ్యదలచాము. రాజేచ్చని తృణీకరించి వైతిక ప్రవర్తనా పరిధుల్ని అతిక్రమించే వారు మీలో ఎవరున్నా వారిని గురించి తెలునుకొని అలాంటివాణ్లి తన కుటుంబానికే మచ్చగా, ఈ దేశానికే ప్రమాదకారిగా భావించి, అతణ్జి యజ్ఞంలో వధించడం కోసం పట్ట బంధించి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాసించాము. మా ఈ నిర్ణయాన్ని అమలువరిచేందుకు ఏ డోషమూ లేని, చురుకైన గూఢచారులను నియమించాము. వారు నిద్రవోతున్మ బాధ్యతారాహిత్యాని కదిపి, కుదిపి, బుమ్మల్సి నిశితంగా పరిశీలించి, మీ నడవడిక గురించి మాకు నివేదిసారు.” 

ఆతర్వాత సమావేశానికి హాజరయిన వారిలో ప్రముఖులు, రెండు చేతులనూ కట్టుకొని వాటిని తమ నొనటికి ఆనినూ యిలా మనవి చేశారు; 
) 

15, 16 “వభూ! తము ప్రజల క్షైముం కోసమే తమ చర్యలన్నీ అయినపుడు ఆ విషయంలో తవున తప్ప పట్టాల్సిన అవసరం ఏమిటి? చివరికి ఆ బ్రహ్మ (దేవుడు) కూడా తము చర్యని హర్షిన్తాడు. ప్రభూ! నీతి నియమాల్లో నిష్ణాతులైన తమరు మూ అత్యున్నత అధికారి కూడాను, అందువల్ల (పభువులకు సంతోషం కలిగించే ఏ అంశనుయినాా మాకు కూడా సంతోషమే. వాస్తవానికి మా ఆనందం, మా మంచి తప్ప మరేదీ ప్రభువులకు అనందం కలిగించదు.” 

ఆతర్వాత పట్టణ గామీణ ప్రాంత ప్రముఖులు యీ విషయంలో ప్రభువుల ఆదేశాన్ని 

6 

ఏంది. దుష్టుల్చి పట్లుకోవడం జరుగుతుందని ప్రభుత్వాధికారులు తమ ముఖక 
క 

ఏజల్న్మి హెచ్చరించారు. ఈ క్రింది విధంగా ప్రతీరోజూ ప్రతిచోటా టముకు ద్వారా చాటింపు యడం జరిగిందిః 

7 ప్రజా రక్రకులయిన ప్రభువులు నిరంతరం నిజాయిలీని, సత్తవర్తననీ అలవరచుకొనే- ఒక్క 
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పడాలనే భావన వల, తవు పేరు త్త 

పంచం గురించిన ఆలోచనలు చెలరేగాయి 

గారు. వారి హదయాలోని గొవ 

ఇ 

న్ 
యకుండా జాగ 

ప్రవర్తన, నమత గలిగి వుండటం-వారిలో నెలకొని 
, వారు కృతయుగంలో జీవి లో చెపాలంటే 

ఎ 

రానికి మచ్చు రానీ 

రులను ఆదరించడం, మంచి 

లను జాగ్రత్తగా కాసాడుకోసా 

జ 
yy డం 

19. చవిపోరామవే భయం నుంచి వారిలో మరో 

-లచ్చాయి. ఒక్క మాట 

కోవ 

లా 

విత్ర గుళాం, వారిలోని 

లో వుండటం మూలాన దేశ 
గలవారుగా గుర్తింపు పొందారు. 

ప 
చె 

9 
9 
అని 

౧ 

ర్చింది. ఈ భావాలిలా వ్యా 

ప్ర 

చూనాలకు బలం చేకూ 

ని ప్రతివారూ నీతిగా ప్ర లో 
రా 

వర్తన వ్యలేవి చ్చ 
తొందరోనే ము 

లా 

నిరయిం 
ర్ం 

లయగా 

జాగరూకత  వహించసాగారు. 

వరించాలని 

కరించింది, 

న! 

లను గుర్తించడంలో 
రు 

జలు తపకోకుండా నహ 

౦ దుషు 

లూ 

ఎవ 

శ 

అ 

జ్యంలోని పరిస్థితిని తెలుసుకున రాజా ఎంతో సంతోషించాడు. 
కువచ్చినందుకు వారాహరులకు 

౦ నుంచి 

ది 

2]. వేగుల ద్వారా తన రా 

చుభవారను మోన ఈ 
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మంత్రులతో సంతోషంగా యిలా చెప్తకొచ్చాడు రాజు? 

22-24: “నూ ప్రజల పరిరక్షణమే మూరు ముఖ్యం అని, మీకు తెలుసు. ఇపుడు యజ్ఞం 

కోసం కేటాయించిన ధనాన్ని మా ప్రజలు యజ్ఞ బహుమతులుగా పొందడానికీ అర్హత 
సంపాయించుకున్నారు. అందువల్ల, సరైనదని భావించిన విధంగా, యజ్ఞాన్ని నిర్వబాంచాలని 

మేం అభిప్రాయం పడుతున్నాము. వారి ఆనందానికి ఇంధనం అయిన డబ్బుని, రావలసిన 

ప్రతివారూ మా దగ్గరకొచ్చి, స్వీకరించమనండి. ఈ విధంగా మన దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న 
ణా బు త్రో య గ ల నోచి క్ దుఃఖాన్సీ; బీదరిక న్నీ అతి తొందర్లోనే పారదోలినేయగలం. మా క పాని రెచ్చగొట్టడం ద్వారా, 

మా ప్రజల కష్టాలు మా మనసులో జ్వాలగా మండుతూ, మా పనిలో నిరంతరం గొప్ప 
సహచరులుగా వుంటున్నాయి. నిజానికి మూ ప్రజలను పరిరక్రించాలనే ప్రగాఢవుయిన మనో 

నిశ్చయం మాలో కలిగిన ప్రతిసారీ మీ నించి గొప్ప సహకారం పొందుతూ వచ్చాము.” 
జ 

రాజాజ్ఞను శిరసావహించి, మంత్రులు వెంటనే దాన్ని అమలు చేయసాగారు. అన్ని 
జా 

గ్రామాల్లోనూ, వట్టాల్లోనూ, అంగళ్థలోనూ అదేవిధంగా రహదారుల పక్కన వున్న అన్ని వూళ్ల 
లోనూ ధర్మశాలలు నిర్మించనుని మంత్రులు ఆజ్ఞలు జారీచేశారు. ఆ నిర్మాణం పూర్తికాగానే, 
దేశంలో వున్న బిచ్చగాళ్ళందర్జీ ఆ ధర్మశాలలోకి చేర్చి రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారం దారికి ప్రతీరోజూ 
బహుమతులు యిస్తూ చచ్చారు. 

25. ఆవిధంగా దేశంలోంచి పేదరికం తొలగిపోయింది. రాజు అందించిన డబ్బుతో ప్రజానీకం 

రకరకాల అందమైన దుస్తులలో, నగలతో అలంకరించుకొని పండుగ రోజుల్డి గుర్తు చేస్తున్నారు. 

26. చెరువులో లేచిన చిన్నచిన్న కెరటాల చల్ల కమలాల వూలరజం ఏ విధంగానైతే ఎక్కువ 
నీటి ఉపరితలం మీద వ్యాపిస్తుందో, అదే విధంగా బహుమతులు పొందిన ప్రజలు ఆనందంతో 
రాజు దాతృత్వాన్ని కీర్తినీ పొగుడుతూ, వాటిని అన్ని దిక్కులకూ వ్యాపింపచేయసాగారు. 

27. తమ పాలకుని వినేకవంతమెన చర్యల వల్ల, మొత్తం ప్రజలందరూ సన్మార్గంలో నడుచు 
ద నాతి i 

కోవడంతో, ప్రజల శ్రయస్సుకు ఆ సుగుణాలు నహకరించి, మహమ్మారి మొదలగు రోగాలు 
తమ పట్టుని కోలోయి, తెరమరుగయినాయి. 

అ 

28. కొత్త రాజ్యాన్ని చేపట్టిన రాజులు చట్టబద్ధమయిన అంశాలను ఆమోదించినట్టుగానే, 
క్రమం తప్పకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చొప్పన రుతువులు వచ్చి ప్రజలందర్షీ ఉల్లాసంలో 
ఉపాంగేలా ముంచెత్తసొగాయి. ఆతర్వాత భూదేవి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వివిధ రకాల ధాన్యాల 
పంటలను యిస్తోంది. చెరువుల్లోనూ, కాలవల్లోనూ స్వచ్చమయిన నీలం రంగు నీరూ-నీటి 
మీద తేలియాడే కలువ వువ్వులూ. 
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29. మానవాళిని ఎలాంటి అంటురోగాలూ బాధించలేదు; ఎన్నడూ లేని విధంగా మందులుగా 

వువయోగించిన వవమూలికలు అమోఘంగా గుణం చూపాయి; రుతు పవనాలు సకా కాలంలో 

పకమంగా వీచాయి; గ్రహాలు శుభపదమయిన మార్గాల వెంట పయనంచాయి. 

30. ప్రమాదకరంగా రల్లక్రిందులు చేసే పరిస్థితులు యింటా, ఇతర దేశాల నుంచీ కానరావు. 
లా 

అందువల్ల భయపడాల్సిన పనిలేదు. ఆ దేశ్ ప్రజలు నిరంతరం రుజు ప్రవర్తనతో, సంయమ 

నంరో, సర్తువర్తవనీ, వర్ధుతన అలవరచుకొని, కృతయుగం నాటి విశేష ప్రయోజనాలను పోలిన అది 

సయాజనాలను పొందా 
ఫ్ 

తవ అధికారంతో అప్పడు రాజు తన పద్దతిలో యజ్ఞాన్ని న్యాయం (విధులు ప్రకారం 

వహించి, షే 'పేద ప్రజల కష్టోలనూ, మహచ్మూరులనూ రూవుమాపాడు. దేశంలో సుఖశాంతు 

లతో పమృద్దిలో వర్ద ప్రజలు చూవరులకు ఆనందం కలిగిస్తున్నారు. అదే విధంగా తమ 

ప్రభువుని లెశీర్యదించడంలో వణలు ఎన్నడూ అలసిపోవడం లేదు, డప్పిపోవడం లేదు. ఆ 
రై 

విధంగా ఆ రాజు కీర్తి అన్షి దిశలకూ వ్యాపించసాగింది. 

ఒకవాడు, (విజమైన) నమ్మకాన్ని యిష్టపడిన ఒక అత్యున్నత రాజ్ కోద్యోగి రాజుతో 
యిలా అన్నాడు: “నిజంగా చెబుతున్నాను, ప్రభూ! నిజంగా!” 

31. “ప్రభువులు ఎల్లప్తడూ అత్యున్నత, అధమ మధ్యమ తరహా-యిలా అన్మిరకాలయిన 

వ్యవహారాలనూ నిర్వర్తిషాండటం వల్ల ఎంతటి తెలివిగల వారినయినా జ్ఞానంతో అధిగమించ 

గలరు.” 

“ప్రభువులు జంతుబలి అనే నిందనీయవముయిన పాపం నుంచి బయటపడి, సరైన పద్ద 

తిలో యజ్ఞం చేయడం వల్ల తమ ప్రజలు సుఖసంతోషాలు యీ లోకంలో నూ, పరలో లోనూ 

తమకు లభిస్తాయి. ప్రజలు ధర్మబద్ధంగా సత్తువర్తనను అలవరచుకోవడం వల్ల, వారి కష్టాలు 
గట్టక్కాయి; పేదరికం వల్ల అముభఎంచివ బాధలు కూడా తొలగిపోయాయి. “వేయేల? తమ 

ప్రజలు ఎంతో సు ఖసంతోషాలతో వున్నారు. 

32. “రను అవయవాల మీద కప్ప వున్న నల్లని జింక చర్మం వున్నమి మి చంద్రుని మొహం 
మీద మచ్చను గుర్తు తెస్తోంది. అలాగే (జు దీక్షవల్ల తమ మ విధించుకున్న నిగ్రహం 
తమ ప్రవర్తన, నడవడికలోని సహజ సౌందర్యానికి ఆటంకం కాలేదు. దీక్రితునిగా తమ తల 
మీద ధరించిన వస స్తం రాజఛత్ర కాంతులతో కలిసి మెరిసిపోతుంది. చివరకి, తమ విశాల 
హృదయంతో, ఇంద్రుని గర్వాన్టి అణచివేసి, అధిగమించారు.” 
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33. “నిజానికి, ఓ వివేకవంతుడయిన రాజా! కొంత మంచి జరుగుతుందనే ఆశతో యజ్ఞం 

చేయాలని కోరేవారి కోసం, ప్రాణం వున్న జీవాలకు హాని చేయడం నికృష్ణమైన చర్య. దానికి 
౬ జ yy అక ' దబ చం ఫ్య కు ఖో తీ భిన్నంగా-తమ కీర్తికి స్మృతి చిహ్మమయిన తమ యజ్ఞం, చక్కటి తమ ప్రవర్తనకి, అవగుణాల 

ఎడల తమ విరక్తికీ అనుగుణంగానే వుంది. 

34. “అహా! తమలో రక్షకుణ్ని పొందిన తమ ప్రజలు ఎంతగా ఆనందిస్తారో! ఏ తండ్రి కూడా 

(తమలాగా) తన పిల్లలకి ఉత్తమ సంరక్షకుడు కాజాలడు.” 
డా ది 

నురికరు యిలా అన్నారు: 

35. “ధనవంతులు దానగుణాన్ని ఎందుకు అలవరుచుకుంటారంటే, ఆ సుగుణం పెంపొందించు 

కోవడరలో వారికి ఆకాంక్షలున్నాయి కనుక; మంచిపేరు తెచ్చుకునే కోరికతోనో, మరణానంతరం 

స్వర్గానికి పోవాలన్న ఆశతోనో సత్త్రవర్తనను అలవరుచుకోవచ్చు. ఇతరుల క్షేమం కోనం నువ్వు 

చూపిన నేర్తులో ఆ రండు లక్షణాలూ లేవు. నీ వంటి నేర్పు, జ్ఞానమూ, సాదీల్యమూ సాధించిన 

వారిలో మాత్రమే నాధ్యం. 1) "ఆవిధంగా స్వచ్చమైన హృదీయం' గలవారు కుటిలుల ప్రేరణకు 

లొంగరని తెలుసోంది. దీన్ని తెలిసి, హృదయ వైర్మల్యం అవలరచుకోవా లి.” 

[రాజకుమారులకు చెపి ఆధ్యాత్మక పాఠాలో, యిని కూడా చెపాలి:] 
న్ లా అం 

“తన (పజల మంచి ఆశించిన వ్యక్త, తపదు శ్రమించడం, 
న్ 

అది తెన్తుంది సుఖసంత్ నోషాలుు ముకి , కీర్తి. 
స్ 

ఇది తప్ప రాజులకు పరమార్ధం లేదు.” 
బె 

ఈ దిగువ విషయాన్ని కూడా బోధించాలి: “భౌతిక సంపద కోసం పాటుపడే (రాజ 

కుమారుడు) మత బోధనల కనుగుణంగా వ్యవహరించాలి. ప్రజల చుత నడవడికలో భాగమైన 

చింతన అభ్యున్నతికి మూలాధారంగా వుంటుంది.” 

ఆతర్వాత యీ విషయాన్ని కూడా బోధించాలి: “జంతువులకు హాని చేయడం వల్ల 

బ్రహ్మానందం కలుగదు. కాని దాత్సత్వం, ఆత్మ నిగ్రహం, ఇంద్రియ నిగ్రహం- యిలాంటివే 

మరికొన్నిటికి ఆ శక్తి వుంది; అందుచేత బ్రహ్మానందానికి తపించేవారు నీతి, ధర్మం, సన్మారానికి 

తమను తాము అంకితం చేసుకోవాలి.” తధాగరుని గురించి వ్యాఖ్యానించి. చెప్పినపుడు 
కూడా-ోతాను యింకా గత జన్మల్లోనే వున్నపుడు కూడా, ఈ విధంగా ప్రపంచ ప్రయోజనాల 



)924 డాం బాబాసాహెబ్ రచనలు- ప్రసంగాలు 

వేపు ప్రభువు తమ మొగ్గుని చూపించారు. 

IV 

యజంపె మరొక శకివంతమయిన దాడి కుతదంత సుత్తి ప్రవచనాల్లో మనకి కనిపి 
గొట్ట | - — 

pan.) 

స్తుంది. అది యిలా వుందిః 

జమూ-న్నరైనదీనూ తవదడు య 
బ్రో క 

1. ఈ విధంగా విన్నాను నేను. ఐదు వందల మంది భిక్షుక మహాగణంతో కలిసి ఒకనాడు భగ 

వానుడు మగధ దేశం పర్యటించి, ఆ దేశంతో కనుమత అనే బ్రాహ్మణ (గ్రామం చేరుకున్నారు. 

ఆ కనువుతలో వారు “అంబలత్తికి అనే విహార స్థలంలో బసచేశారు. 

అదే సమయంలో బాహ్మణుడయిన కుతదంతుడు కనువుతలో నివశించేవాడు. మగ 

ధరాజయిన సేనియ బింబిసారుడు కనుముత గ్రామాన్ని కుతదంతునికి ఉన్నతమయిన రాజ 

బహుమతిగా ఆ గ్రామం మీద సంవూర్త అధికారాలతో యిచ్చివేశాడు. కనుముత గ్రామం 

సజీవంగా కళకళలాడుతూ, సమృద్దిగా గడ్డిభూములతో, వనసీమతో, నీటితో, ధనధాన్యాలతో 

తులతూగుతూండేది. 

అదే సమయంలో బాహ్మణ కుతదంతుడి తరఫున ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేయడానికి రంగం 
అ = | 

సిద్ధమయింది. ఒక వంద ఎద్దులూ, వంద కోడెగిత్తలూ, వంద ఆవుపడ్డలూ, వంద మేకలూ, 

వంద గొర్రెపోతులూ-విటన్నిటిని వధించడం కోసం యజ్ఞ సంభం దగరకి వాటిని చేర్చారు. 
= i 

2. అవ్వడు బ్రాహ్మణులూ, కనువుత గ్రామ గృహస్త్థులూ “సమాన గౌతముడు వసాిరని 
అతో రి ఆది 

తెలుసుకున్నారు. వారు గుంపులు గుంవులుగా కనువుత నుంచి అంబలకత్తికకి బయలుదేరారు. 

చెం అప్పడే బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు తన మధ్యాహ్నపు విశ్రాంతి కోసం యింటి మిద్దె పై భాగం 

మిదకి వెళ్ళాడు. గుంపులు గుంపులుగా గ్రామ ప్రజలు ఈ విధంగా ప్రయాణమవుతూ వుండడం 

చూసి, “కారణం ఏమిటని ద్వార పాలకుణ్ని అడిగాడు. అతను కుతదంతునికి వివరించాడు. 

4. అందుమీదట కుతదంతుడు యిలా ఆలోచించాడు: మూడింతల పదతితో, పదహారు 

వువకరణాల సాధనాలతో విజయవంతంగా యజం చేయడం గురించి సమాన గౌతమునికి 

బాగా తెలుసునని విన్నాను. ఇపుడు నాకు ఈ విషయాలేమీ తెలియకపోయినా, యజాన్ని 

చేయతల పెట్టాను, అందువల్ల సమాన గౌతముని దగ్గరకు వెల్లి డాన్ని (యజ్ఞం) గురించి అడిగి 

తెలుసుకోవడం మంచిది.” న్ 
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తాను కూడా భగవానుడిని కలుస్తానని తాను వచ్చే దాకా వుండమని చెప్పి కుతదం 

తుడు తన ద్వారవాలకుని ద్వారా బ్రావ్మణులకీ, గృహస్థులకూ కబురు పెట్టాడు. 

5. కానీ అదే సమయంలో చాలావుంది బ్రాహ్మణులు ఆ గొప్ప యజ్ఞంలో పాల్గొనడానికి 
ఇ 

కనుమతకి వచ్చారు. వచ్చేక విషయం తెలుసుకున్న బ్రాహ్మణులు కుతదంతుని దగ్గరకి వెళ్లి 

(భగవానుడి దగ్గరకు) వెళ్ల వద్దనీ సోనదండునికి చెప్పిన కారణాలనే యితనికీ చెప్తారు. కాని 

సోనదండుడు చెప్పన విధంగానే కుతదంతుడు కూడా బాహ్మణులకు జవాబు చెప్తాడు. 

అతని సమాధానానికీ త్సస్తి చెందిన ఆ బాహ్మణులు, అతనితో కలిసి భగవాన్ని చూడ్డానికి 

బయలుదేరారు. 

9. భగవానుడు ఆసనం మీద కూచొని వుండగా, (బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు తాను విన్నదంతా 

ఆయనకి నివేదించి, మూడు పద్దతుల్లో, పదహారు రకాల వుపకరణలతో కూడిన యజ్ఞాన్ని 

విజయవంతంగా ఎలా నిర్వహించాలో వివరించమని ఆయన్ని వేడుకుంటాడు అతను. 

“అయితే సరే, ఓ బాహ్మణా! చెవి యొగ్గి శ్రద్దగా విను. చెబుతాను.” 
no 

“మంచిది. సెలవియ్యండి, భగవాన్!” అన్నాడు సమాధానంగా కుతదంతుడు. అంతట 

భగవాన్ యిలా చెపాడు; 
జు 

10. “ఓ బ్రాహ్మణా! చాలాకాలం క్రిందట మంచి బలశాలీ, గొప సిరిసంపదలతో, అసితో, 
ఖని అటో 

బంగారం వెండి నిల్వలతో, వినోదానికి అవసరమయిన హంగులతో, ధన ధాన్యాలతో, సచ్చు 

ద్దయిన ధనాగారంతో, ధాన్యపు కొట్టతో మవాజిత అనే రాజు పదిపాలించేవాడు. ఒకనాడు 

మేహావిజిత ఏకాంతంలో ధ్యానంలో వుండగా, ఒక ఆలోచన వచ్చి అతణ్ని కలవరపరచింది. 

ఆ ఆలోచనేమిటంటే- “ఒక మనిషి అనుభవించడానికి అవసరమైన అన్ని మంచి వస్తువులూ 

వూ దగ్గర యిబ్బడిముబ్బడిగా వున్నాయి. మూ భుజబలంతో జయించి రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేశా. 

చాలా కాలందాకా సుఖశాంతులతో, ధనధాన్యాలతో తులతూగటం కోసం మేమొక యజ జం చేస్తి 

బావుంటుంది.” 

ఈ ఆలోచన రాగానే వెంటనే తన బ్రాహ్మణ పురోహితుణ్ని పిలిపించి, తాను ఏమి 

ఆలోచించినదీ వూసగుచ్చినట్టు చెప్పి, చివర్షి యిలా అన్నాడు రాజు మహావిజితః “ఓ బ్రాహ్మణా! 

వూజ్యూలు యిష్టపడిలేనే మేమొక గొప్ప యాగాన్ని చేయతలే పెట్టాం. చాలా కాలందాకా మూ 

శ్రేమం కోసం, సుఖశాంతులు కోసం ఆ యజ్ఞాన్ని ఎలా చెయ్యాలో మూకు నిరేశించండి. 0? 

11. ఆతర్వాత రాజ వురోహితుడైన (బ్రాహ్మణుడు రాజుతో యిలా చెప్తాడు: “వభూ! రాజ్యం 
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దోపిడిలకు, దౌర్హన్యాలకూ నిలయమయింది. ఇతర రాజా ల్లోని బందిబోట్లు మన గ్రామాల పై, 

లపై పడి య్యిళ్లను దోచుకుపోతున్నారు. రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేయాలంటేనే రక్షణ 
ca oe) 

లేని పరిసితి ఏర్పడింది. దేశం ౦ దుర్భర పరిస్థితిలో వున్న సమయంలో ప్రభువులు ప్రజలపై క్ 

రః ft 

(జ 
bE 

కాని ఒకవేళ ప్రభువులు మరోలా అనుకోవచ్చు-మేము అలజడులను బలంగా అణచివేసి, 

దోషులను దేశం నుంచి బహిష్కరించి గానీ, జరిమానాలు, చెరసాలలూ, ఉరికొయ్యలూ నిక్షలుగా 

విధించిగాని యీ దుర్మార్గుల ఆట కట్టించగలంగ అని. ప్రభువులు వారి అలజడులనూ, 

ఆగడాలనూ సమర్దవంతంగా ఎదుర్కొని, వాటిని అంతయొందించవచ్చు. కాని శిక్షల నుంచి 

తప్పించుకున్న గజదోంగలు రాజ్యంలో యింకా అలజడిని సృష్టిస్తూ వుండవచ్చు. ఈ అశాంతినీ, 

ఈ వ్యవస్థనే పూర్తిగా తొలగించడానికి అనుసరించాల్సిన ఒక పద్ధతి వుంది. అదేమిటంటే- 

రాజ ౦లో పశువుల్ని, పంట పొలాల్షీ ఎవరైతే (శ్రద్దగా చూసుకుంటారో, వారికి ప్రభువులు 

ఆహారం, సంటలు పండించుకోవడానికి విత్తనాలు సరఫరా చేయించాలి. అలాగే రా జ్యంలో 

శ్రద్దగా వర్తకం చేసుకొనేవారికి ప్రభువులు పెట్టుబడి యివ్వాలి, రాజంలో ప్రభుత్వోగాల్చి 

శ్రద్దగా చూసుకొనేవారికి, ప్రభువులు వేతనాలు సక్రమంగా యిచ్చి, వారికీ ఆహారం సరఫరా 

చేయించాలి. ఆయా వ్యక్తులు తనుతము సంత వ్యావారాలను చేసుకుంటారు అప్పడు. యిక 

వారు రాజ్యాన్ని యిబ్బందులపాలు చెయ్యరు. ఆ విధంగా ప్రభుత్వ ఆదాయం బోగా పెరుగు 

తుంది; దేశం సుఖశాంతులతో వరిల్ణుతూ, ఏ అలజడులూ లేకుండా శాంతంగా వుంటుంది; 

దేశ ప్రజానీకం ఒకరంటే వేరాకరికి ఆరత్మీయత తో, అభిమానంతో సంతోషంగా వుంటారు? తమ 

పిల్లల్లి కేరింతలు క కొట్టిస్తూ, తలుపులకు గడియ పెట్టకుండా, బార్జా తెరిచి వుంచుతారు.” 

“అప్పడు రాజు మహావిజిత రాజ వురోహితుడు చెప్పిన విషయాన్ని ఆమోదించి, దాన్ని 
అమలుపరిచాడు. ఇహ ఆ వ్యక్తులు తమతమ వ్యాపారాలను సక్రమంగా చేసుకుంటూ రాజ్యాన్ని 

యిబ్బందివాలు చేయడం లేదిప్పడు. ఆతర్వాత ప్రభుత్వ ఆదాయం బాగా పెరిగింది. దేశంలో 

ఏ అలజడులూ లేకుండా ప్రశాంతంగా వుంది. దేశ ప్రజానీకం ఒకరంటే చేరొకరికి ఎంతో 

ఆల్మీయతతో, అభిమానంతో, సంతోషంతో వుండనాగారు?; తవు పిల్లల్ని కేరింతలు కొట్టిస్తూ, 

తలుపులకు గడియ పెట్టకుండా, బార్లా తెరిచి వుంచసాగారు.” 

12. అందువల్ల మహావిజత రాజు తన రాజ వురోహితుణ్చి పిలిపించి, యిలా చెప్తాడు: “దేశంలో 
వూర్వపు అలజడులూ, అశాంతీ ముగిసీ, ఒక కొలిక్కి వచ్చి, దేశం ప్రశ శాంతంగా వుంది. 
చిరకాలందాకా మూ క్షేమం, మా బాగుకోసం, వూజ్యుడా! మేం గొప్ప యజ్ఞం చేయతల] బట్లాం. 

అది చేసే విధం ఎలాగో సలహా యివ్వండి.” 

“మేం గొప్ప యజ్ఞం తల పెట్టాం. చాలాకాలం దాకా మా క్షమం, మా బాగుకొస 

ఈ యజ్ఞం చేయడానికి పూజ్యులు. అనుమతించండి.” అని చెప్పె రాజు తన రాజ్యంలో 

గ్రామాల్లోనూ, పట్టణాల్లోనూ నివసించే అందరు క్షతయులకూ, సామంతులకూ, ౦తులకూూ, 
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అలాగే గ్రామాల్లోనూ, పట్టణాల్లోనూ నివసించే మంత్రులకూ, రాజాధికారులకూ, అదే విధంగా 
గ్రామాల్లో గానీ, పట్మాల్లో గానీ నివసించే బ్రాహ్మణులకూ యింకా గ్రామాల్లో గానీ, పట్నాల్లోగానీ 

(త) 

నివసించే స్థతిపరులైన గృవస్తులకూ ఆహ్వానాలు పంపించాలి.” 

“తర్వాత మహావిజత రాజు యిలా చెప్తాడు-“ఓ బ్రాహ్మణా! మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను.” 
అని రాజ వురోహితుని మాటల్షి ఆమోదించి, అలాగే చేశాడు రాజు. క్షత్రియులూ, మంత్రులూ, 
బ్రాహ్మణులూ, గృహస్తులూ-- ఒకే విధమయిన జవాబు యిచ్చారు; “ఓ రాజా! ఇదే అదను. 
ప్రభువులు యజ్ఞం చేయండి” అంటూ. 

ఆ నిధంగా ఆమోదంతో సహచరులయిన ఆ నాలుగు వర్గాల వారూ రాజుగారు 
తలపెట్లే యజానికీ అవసరమెన ఉపకరణలు సమకూర్చి పెట్టడానికి సిద్దంగా వున్నారు. రు cry న్ లు డు 

13. ఈ క్రింద చెప్పిన ఎనిమిది విధాల్లోనూ మహావిజిత రాజు సమృద్ది కలిగి వున్నాడు: 

“ఆయన యిటు తల్లి వంక, అటు తండ్రి వంక-రెండువేవులా, ఏడు తరాల్లో పరి 
శుద్ధమయిన సంతతి. ఆయనకి ఎలాంటి కళంకమూ లేదు. పుట్టుకకు సంబంధించి ఏ 
'అవలక్షణవమూ లేదు.” 

“ఆయన సొగసెన వాడు, స్తురద్రూపి, చూడగానే విశ్వాసం కలిగించే గొప అందంగా ౬. షై యె 

వుండే వర్చస్సు, కాంతులీనే శరీరఛాయ, చక్కని సాన్నిధ్యం, రాజసం వుట్టిపడే వ్యక్తిత్వం.” 

“ఆయన సంపన్నుడు, గొప సిరి సంపదలతో, పెద్దపెద్ద ఆనులతో, బంగారం, వెండి 
లు యూ 

నిల్వలతో, భోగవిలాసాలకు అవసరమయిన అన్ని హంగులతో, ధనాగారాలతో, ధాన్యాగారాలతో 
ధాన్యరాశులు నిండి అలరారుతున్నాడు.” 

“క్రమశిక్షణ కలిగి, విశ్వాసపాత్రమయిన, ఏనుగులు, అశ్వాలు, రధాలు, విలుకాండ్రూయీ 
చతురంగ బలాల సైన్యాన్ని ఆదేశించే ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. ఆయన తన కీర్తితోనే తన 
శత్రువుల్ని దగ్ధం చేసేస్తాడని అనిపిస్తుంది.” 

“ఆయన ఆస్తికుడు దయార్హ్ర హృదయుడు, ఉత్తముడయిన దాత, వసంతంలో 
నుయ్యిలా సమానులూ (బౌద్దులూ), బ్రాహ్మణులూ, బాటసారులూ, బిచ్చగాళ్ళూ, దరఖాస్తు 
దారులూ కావలసినంత పొందవచ్చు-సర్వవేళలా తెరిచివుండే ఆయన భవనం నుంచి.” 
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“చో బది విని ఆయన అర్ధం చేసుకొని, వివరించగలడు. ఈ సూక్తికీ యిలాంటి అర్జా 

లున్నాయి. దానికి అలాంటి అర్థాలున్నాయి” అంటూ. 

“ఆయున వివేకవంతుడు, ప్రావీణ్యం గలవాడు, మేధావి, భూత, భవిష్యత్ వర్తమానాలను 

గురించి ఆలోచించగల సమర్జుడు.” 

“కన ఎనిమిది సామరా గలను కూడా, ఉపకరణలతో సహో ఉపయోగించి ఆయన యజ్ఞం 

చేయగలడు.” 

14. “రాజ వురోహితుడైన బ్రాహ్మణునికి యీ దిగువ నాలుగు విధాలయిన సామర్ధా లున్నాయి.” 

“ఆయనది ఉత్తమ వుట్టుక, యిటు తల్లివంక గానీ అటు తండ్రివంక గానీ ఏడు 

తరాల్లోనూ పవిత్రమైన సంతానం. ఎలాంటి కళంకమూ, అవలక్షణమూ లేని వుట్టుక.” 
ణా 

మంత్రాలు ఆయనకు కంఠతా వచ్చు. పదేపదే పునశ్చరణ చేయగల విద్యార్థి. మూడు 

వేదాలలో పండితుడు. మంత్రానుక్రమణికను, కర్నకాండను, ఉచ్చారణ విధానాన్నీ వ్యాఖ్యానాలనీ 

నాల్గవదిగా, వురాణాలను ఐదవదిగా చదివినవాడు. పలుకుబడిలోనూ, వ్యాకరణంలోనూ దిట్ట. 

లోకాయతనంలోనూ, మహాత్ముల శరీరంలోని ముషె చిహ్నాలను గుర్తించడంలోనూ నిష్ణాతుడు. 

“ఆయన సదాచార సంపన్నుడు, సదాచారంలో స్థిరపడ్డవాడు, గొపగా ఎదిగిన సుగుణాల రాశి.” 
అ 

“ఆయన ప్రతిభావంతుడు, ప్రావీణ్యుడు, వివేకవంతుడు; పాకశాస స్తు ప్రావీణ్యంలో ప్రధ 

ముడో, ద్వితీయుడో. » 

“ఈ విధంగా ఆయనకున్న నాలుగు సామర్థ్యాలూ, ఉపకరణలతో నహా-ఆ యజ్ఞానికి 

వ్రపక రినాయి.” 

15. ఆతర్వాత, ఓ (బాహ్మణా! ఆచార్యా! యజ్ఞం ప్రారంభం కావడానికి ముందుగానే, 

మహాోవిజిత రాజుకి ఆ మూడు పద్దతుల గురించీ వివరించండి: 

lo గొప్ప యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందుగా ప్రభువయిన రాజు, “అయ్యో! ఇందు 

వల్ల సిరిసంపదల్లో కొంతభాగం ఖర్చయిపోయిందే అని బాధ పడతాడా? అలాంటి ఆలోచన 

ప్రభువుకి రాకుండ గాక! ఆ గొప్ప యజ్ఞాన్ని అర్హణ చేస్తూ, ప్రభువయిన రాజు యిలా 

మనసులో బాధరాదు: అయ్యో! యిందులో నా సిరి సంపదల్లో కొంత భాగం ఖర్భయి 

పోయిందే!” అని ప్రభువయిన రాజు యిలా మనసులో ఎంతమాత్రమూ చింతించరాదు. 
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“అయ్యో! యిందులో సిరిసంపదల్లో కొంతభాగం ఖర్భయిపోయిందే” అంటూ ప్రభువయిన 
రాజు గొప యజ్ఞాన్ని అర్హణ చేశాక, మనసులో చింతించరాదు. 

9 ఇం 

“ఆ విధంగా యజ్ఞం ప్రారంభించడానికి ముందు, రాజు వురోహిీతుడయిన ఆచార్యా! 
మూడు పద్దతులను మహావిజత రాజుకు వివరించండి!” 

16. “ఓ బ్రాహ్మణుడా! యజ్ఞంలో ఒ-లొనేవారికీ, యజ్ఞం చేసిన తర్వాత కలుగబోయే పది 
విధాలయిన పరితాపం గురించి, అంతకు ముందే రాజ వురోహితుడు యిలా చెప్తాడు: నీవు 
చేయబోయే యజ్ఞాన్ని చూడ్డానికి ప్రభూ! రకరకాల వ్యక్తులు వస్తారు. జీవరాశుల ప్రాణాలు 
సేవార్తూ అలా చేయనివారూ-తాము యివ్వని వాటిని తీసుకోజూచేవారూ, అలా చేయని 

వారూ-అబడ్డాలు చెప్పవారూ, అలా చెప్పనివారూ- అకారణంగా అపనిందలు వేసేవారూ, అలా 
చేయనివారూ-మొరటుగా మాట్టాడేవారూ, అలా చేయనివారూ-పోచికోలు కబుర్లు చె ప్రేవాళ్ళూ, 
అలా చెప్పని: వారూ-ఏదో ఆశించేవారూ అలా చేయని వారూ-వగనీ, ద్వేషాన్మీ రగిలించేవారూ, 
అలా చేయనివారూ-తప్పడు అభిప్రాయాలు కలవారూ సదభిప్రాయాలు కలవారూ - ఇలా 
వివరించిన వారిలో చెడుగు చేసేవారిని అలాగే వుండనివ్వండి. మంచి చేసేవారి కోసం, ప్రభూ! 
కర్మకాండలు ఏర్తాటు చెయ్యండి, ప్రభూ! వారి కోసం మన మనుషులు సంతోషపడనివ్వండి. 
వారిలో మన మనసులు శాంతిని పొందనివ్వండి.” 

17. “ఆతర్వాత, ఓ బ్రాహ్మణా! ఆచార్యవర్యా! ప్రభువు యజ్ఞం నిర్వహిస్తూ వుండగా ఆయన 
హృదయం పదహారు విధాలుగా ఆవేశం పొందుతుంది. ఉద్వేగం పొందుతుంది. (ప్రేరణ 
వాందుతుంది, ఆదేశితమవుతుంది:. “యజ్ఞం చేస్తున్న రాజు గురించి యిలా చెప్పే వారెవరయినా 
వున్నారా: “మహా విజితరాజు తన ప్రజల్లో నాలుగు వర్గాల వారిని ఆహ్వానించకుండా, ఎనిమిది 
స్వంత సామర్థ్యాలూ, దానాలూ లేకుండా, నాలుగు నామర్య్యాలూ గల బ్రాహ్మణుని సహకారం 

ణు 
తీసుకోకుండా యజ్ఞం చేస్తున్నాడు.” అని ఎవరయినా అంటే, వారు నిజాన్ని మాట్లాడటం 
లేదని చెపాలి. యజ్ఞం చేయడానికి నాలుగు వర్గాల ప్రజల ఆమోదాన్ని పొందిన రాజుకి ఎనిమిది ఉఎ 

సామర్థ్యాలున్నాయి, ఆయన వురోహితునికి నాలుగు స్వంత గుణాలున్నాయి. ఇహ పదహారు 
షరతులు గురించి-ప్రతి షరతూ నెరవేర్చడం జరుగుతుందని రాజు నిశ్చితంగా వుండవచ్చు. 
ఆయన యజ్ఞం చేస్తి సంతోషం అనుభవించి, మనసుతో ప్రశాంతంగా వుండవచ్చు.” 

18. “ఆతర్వాత, ఓ బ్రాహ్మణా! ఆ యజ్ఞంలో ఏ రకమయిన ఎద్దులి గానీ, మేకల్నిగానీ, 
కోళ్లనిగానీ, బలిసిన పశువృల్నిగానీ ఏ యితర జీవరాసుల్ని గానీ చంపడం జరగలేదు. అక్కడ 
యజ్ఞ స్తంభంగా పాతడం కోసం ఏ చెట్టునీ నరికివేయడం జరగలేదు. యజ్ఞ స్థలంలో చల్లటం 
కోసం దర్భ గడ్డిని కొడవలితో కోయడం జరగలేదు. అక్కడ పని చేయడానికి నియోగించిన 
బానిసలనూ, వారాహరులనూ, సేవకులనూ ఇనుపచువ్వులతో గానీ, భయంవల్ల గానీ తరిమి 
వేయడం జరగలేదు. లేదా కళ్లలో నీళ్లు కుక్కుకుంటూ, వారు పని చేయనూలేదు. యజ్ఞం 
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పనులలో సహాయం చేయడానికి ఎంపిక చేసిన వారు ఆయా పనుల్లో సహాయం చేశారు. అలా 

ఎంపిక చేయని వారు సహాయం పనులు చేయలేదు. అలాగే పనులు ఏ" చేయడానికీ ఎంపిక చేసిన 

ప్రతివారూ ఆయా పనులు చేశారు. అలా ఎంపిక చెయనివారు వెళ్లిపోయారు అక్కడనుంచి. 

యజ్ఞంలో నెయ్యి, నూనె, వెన్న, పాలు, తేన పంచదార బలిగా వుపయోగించడం జరిగింది.” 

19.. ఆతర్వాత ఓ బ్రాహ్మణా! క్షత్రియ సామంతులూ, మంత్రులూ, రాజాధికారులూ, స్థాయి 

గలిగిన బ్రాహ్మణులూ, స్ఞా సోమత గలిగిన గృహస్థులూ- వారు గామీణులయినా, పట్టణవాసుల 

యినా తమతో డబ్బు తీసుకెళ్ళి, మహావిజితరాజుతో యిలా చెన్లారూ -“తండి! ప్రభువులకు 

అక్కరకు వస్తుందని దండిగా డబ్బుని తీసుకొచ్చాం. మా చేతుల మీదుగా యిచ్చే యీ డబ్బుని 

ఏలిన వారు స్వీకరించాలి!” 

“మిత్రులారా! నా దగ్గర చాలినంత డబ్బుంది. వసూలు చేసిన పను న్మ్మలే బోలెడున్నాయి. 

అందువల్ల మీరు తెచ్చిన డబ్బు మీ దగ్గరే వుంచుకొని, ఇక్కడ నుంచి కలసినంత డబ్బును 

మీరు తీసుకెళ్లండి!” 

ఈ విధంగా తాము ఇవ్వజూపిన డబ్బుని రాజు నిరాకరించగా, వాళ్లు ఒక పక్కకి 

వెల్లి, తములో తాము యిలా చర్చించుకున్నారు-ోమనం తెచ్చిన డబ్బుని ఎవరి ''యిళ్లకి వాళ్లు 

తిరిగి తీసుకుపోవడం వుచితం కాదు. మహా విజితరాజుగారు పెద్దఎత్తున యజ్ఞం చేస్తున్నారు. 

యజ్ఞానంతర కార్యక్రమం మనం చేపడితే బావుంటుంది గదా? ఏవంటారు?” 

20. “రాజు చేస్తున్న యజ్ఞవాటికకి తూర్పు దిశగా క్షత్రియులు నిరంతరం దానాలు చేయడం 

మొదలు పెట్టారు. అలాగే అధికారులు దక్షిణం వేవున బ్రాహ్మణులు పశ్చిమ దిశగా, గృహస్థులు 

ఉత్తరం వేవుగా డావధర్మాలు నిరంతరం చేయడం సాగించారు. దానం చేస్తున్న వస్తువులు 

గానీ బహుమతి ఇస్తున్న పద్దతిగానీ-మహావిజిత రాజు చేస్తున్న మహా యజ్ఞానికి అనుగుణంగానే 

వున్నాయి.” 

“ఆవిధంగా, ఓ బ్రాహ్మణా! యజ్ఞానికి నాలుగు విధాలుగా సహకారం లభిస్తోంది. మహా 

విజితరాజుకి ఎనిమిది స్వంత సామర్థ్యాలున్నా యి. యజ్ఞం నిర్వహించే రాజ వురోహితునికి 

నాలుగు సుగుణాలున్నాయి. యజ్ఞం మూడు విధాలుగా “అర్హించడం జరుగుతుంది. దీన్నే, ఓ 

బ్రాహ్మణా! యజ్ఞాన్ని ఒక ఉత్సవంగా, మూడు రకాల పద్దతుల్లో, పదహారు విధాల సామగ్రితో 
నిర్వహించడం అంటారు.” 

21. అతను యీ విధంగా మాట్లాడగా, ఆ బ్రాహ్మణులు పెద్ద పెట్టు గొంతెత్తి ఆరుస్తూ యిలా 

చెప్తారు- “ఎంత దివ్యంగా వుందీ యజ్ఞం, నెరవేర్చిన తీరు ఎంత స్వచ్చంగా వుంది!” అవి. కాని 
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బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు అక్కడ మౌనంగా కూచున్నాడు. 

శో 

అంతట కుతదంతుణ్న ఆ బ్రాహ్మణులు యిలా అడిగారు: “సమాన గౌతముడి మంచి 

మాటల్ని మీరు ఎందుకు ఆమోదించరాదు?” అని. 

“నేను ఆమోదించకమానను. సమాన గౌతముడు అంత చక్కగా మాట్లాడిన మాటల్ని 
బాగా మాట్లాడారని ఆమోదించని వారి తలకాయ, నిజానికి, రెండుగా వగిలిపోతుంది.” కాని 

సమాన గౌతముడు చెబుతాడని నేను అనుకోను యిలా: “అలా నేను విన్నాను” అని, లేదా. 

“ఉచితవుని భావించను” అని, కాని యిలాగే అంటాడు-“అప్పడు యిలా వుంది”, లేదా, “ఈ 

విధంగా . వుండింది అవ్షడు” అని. అందువల్ల నేను యిలా అనుకున్నాను, “నిశ్చయంగా 

సమాన గౌతముడే అవడం మహావిజిత రాజయి 'వుంటాడు లేదా యజ్ఞానికి సహకరించిన రాజ 

వురోహితుడయిన బ్రాహ్మాణుడయినా అయి వుంటాడు. అలాంటి యజ్ఞాన్ని చేసిన వారూ, లేదా 

దాన్ని చేయడానికీ ప్రోత్సహించిన వారూ చనిపోయిన తర్వాత శరీరం విచ్చిన్నమయిపోయాక, 

స్వర్గంలో ఒకానొక స్ధాయి ఆనందం పొందినట్లుగా, వూజ్యుడయిన గౌతముడు అంగీకరిస్తాడా?” 

(ర్ట బ్రాహ్మణా! నీవన్షది నిజమే. ఒవక్రుంటాను. అవ్వడు నేనే ఆ బాహ్మణ వురోహితు 
అపో జో 

నిగా ఆ యజ్ఞాన్ని చేయించాను.” 

22. “ఓ గౌతమా! ఎక్కువ ఫలితాల్ని ఇచ్చి, ఎక్కువ పయోజనకారి అయి, తక్కువ శ్రమతో, 

పో x PL) తక్కువ కష్టంతో నిర్వర్తించే మరొక యజ్ఞమేదయినా వుందా! 

“ఆ! వుంది, బాహ్మణా!” 

“ఓ గాతమా! అదేమిటి?” 

“నిత్యం సమర్జులయిన సన్యాసులకు దానంగా యివ్వడం కోసం శాశ్వత బహుమతులు 

యింట్లో వుంచాలి.” ' 

23. “ఓ గౌతమా! అలా చేయడానికి కారణం ఏమిటి? ప్రత్యేకించి సమర్థులయిన సన్యాసులకు 

నిత్యం దానాలు ఎందుకు చేయాలి? వాటిని ఎందుకు కుటుంబాల్లో వుంచాలి? ఇతర యజ్ఞా 

లకన్నా తక్కువ శ్రమతో, తక్కువ కష్టంతో, అతిగొప ఫలితాలనూ, అతిగొప్ప ప్రయోజనాలనూ 
లు ఎ) తు 

పొందేందుకు మూడు పద్దతుల్లో, పదహారు రకాలుగా చేసే మరో యజమేదయినా వుందా” 

“యో బ్రాహ్మణా! నువ్వు చెప్పే యజ్ఞానికి అర్హతుడు (బుద్దుడు) పోలేదు, దానివల్ల 

అర్హత గల మార్గంలో ప్రవేశించడమూ జరగదు. “ఎందుకో తెలుసా? అందులో దుడ్డు కర్రలతో 

మౌదడం వుంటుంది, గొంతులు పట్టుకోవడం వుంటుంది. అలాంటివి ఏవీలేని, మొదట 

rr 
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రకం యజం చేసేవారి దగరకి వెళారు. అందువల నిత్యదానాలు రెండో రకమయిన యజాన్ని 
7 శే వావి ణా ర 

మించినది.” 

24. “ఓ గౌతమా! తక్కువ శ్రమ, తక్కువ కష్టంతో అతి గొప్ప ఫలితం, అతి గొప్ప ప్రయోజనం 
అ 

పొందేందుకు ఈ రెండింటికన్నా మరో యజ్ఞం ఏదయినా వుందా?” 

“ఆ! వుంది. ఓ బ్రాహ్మణా! వుంది.” 

“క గొతమా! అదేమిటి?” 

“నాలుగు దిక్కుల్లోనూ సంఘం తరపున నివాస స్థలం (విహారం) నిర్మించండి.” 

25. “ఓ గౌతమా! తక్కువ శ్రమ, తక్కువ కష్టంతో, ఆతి గొప్ప ఫలితం, అతి గొప ప్రయోజనం 
- . ల ర 

పొందేందుకు ఈ మూడింటికన్నా యితర యజ్ఞం ఏదయినా వుందా?” 

“ఆ! వుంది! ఓ (బ్రాహ్మణా! వుంది!” 

“అదేమిటి, ఓ గౌతమా?” 

“ఎవరైతే హృదయంలో విశ్వాసంతో బుద్ధుణ్జ్మే సత్యాన్ద సంఘాన్ని మార్గదర్శిగా ఎంచు 

కొంటాడో, అతను అలా ఎంచుకోవడం బాహాటంగా చేసే దానధర్మాలకన్నా, నిత్యం వేసే 

భిక్షకన్నా, విహారాన్ని బహూకరించడం కన్నా ఉత్తమమయిన యజ్ఞం చేసినట్టవుతుంది.” 

26. “ఓ గౌతమా! తక్కువ శ్రమంతో, తక్కువ కష్టంతో అతిగొప్ప ఫలితం, అతిగొప్ప ప్రయోజనం 
అ ఎ 

పొందేందుకు పైన చెప్తే నాలుగు యజ్ఞాలకన్నా భిన్నమయిన యజ్ఞం ఏదయినా వుందా?” 
౯ 7 

“ఒక మనిషి మనసులో విశ్వాసంతో ధర్మ సూత్రాలను ఆచరించే బాధ్యత తీసుకుంటాడో - 
ప్రాణహాని తల పెట్టకుండా; తాను యివ్వని దాన్ని తీసుకోకుండా; కామ ప్రవృత్తికి దూరంగా, చెడు 
ప్రవర్తన చేయకుండా; అబద్ధం చెప్పకుండా, వెర్రెక్కించే ఘాటైన మత్తు పానీయాలకు దూరంగా, 
బాధ్యతారాహిత్యానికి దూరంగా వృంటాడో-అదే బాహాటంగా చేసే దానధర్మాలకన్నా, నిరంతర 
భిక్షాదానం కన్నా విహారదానం కన్నా మార్గదర్శకత్వాన్ని ఆమోదించడం కన్నా ఉత్తముమయిన 
యజం.” 

లో 
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27. “ఓ గౌతమా! తక్కువ శ్రమతో, తక్కువ కష్టంతో అతిగొప్ప ఫలితం, అతిగొప్ప ప్రయోజనం 
తు 0 

పొందే ఈ ఐదు యజాలకన్నా ఉత్తమమయిన యజ్ఞం ఏదయినా వుందా?” 

“క వుంది బ్రాహ్మణా! వుంది.” 

“అదేమిటి గౌతమా?” 

[సమాధానం తొలి ఘనపై “సమాన ఫాలెసుత్తి 40-75 దాకా-గ్రంథంలో 62 నుంచి 
74 (పాఠం నుంచిపేజీల దాకా-అతి ద్లీర్ణమయిన ఉల్లేఖన యీ క్రింది విధంగా వుంది: 

1. బుద్దుని ఆవిర్భావానికి సంబంధించిన ఉపోద్దాతం పేరాలు, ఆయన బోధనలు, 

చివరిగా ఆయన మహాఖినిష్ట్రమణం. 

శీలాలు (చిరు నైతికాంశాలు) 

విశ్వాసానికి సంబంధించిన పేరా. 

“ఇంద్రియాల ద్వారాన్ని కాపలా కాయడం” గురించిన "పిరా. 

“వివేకం, ఆత్మనిగ్రహం కలిగి వుండడం” గురించిన పేరా. 

ఆత్మ సంతృప్తికి సంబందించిన పేరా. 

ఏకాంతవాసానికి సంబంధించిన పేరా. 

ఐదు అడ్డంకులకు సంబందించిన పేరా. 

అధర ౫ రారా త రై సై తొలి ఘనకి సంబంధించిన వర్ణన. 

(ర్ట బాహ్మణా! ఇది తక్కువ శ్రమ, తక్కువ కషంతో అతిగొప ఫలితం, అతిగొవ 
' “ఈ 6 ఖై 

ప్రయోజనం కలిగించే గత యజ్ఞాలన్నిటికన్నా మించిన యజ్ఞం” 
cy cry 

[వరుసగా ఇది రెండవ, మూడవ, నాలుగవ ఘనాలుగా (సమనోఫాల సుత్తలు-77-82 

వరకూ) జ్ఞానంవల్ల కలిగిన అంతర్హ ఎష్టా (అదే, 83, 84), తర్వాత (నేరుగా ఉదహరించకుండా 

85-96లు రెండింటినీ కలువుకొని) అసవల నాశనానికి సంబంధించిన జ్ఞానం, ఎంతో హాని 

కలిగించే ముత్తు పానీయాలు లేక వరదలుగా చెప్పడం జరిగింది. (అదే, 97-98)] 

ర బ్రాహ్మణా! మనిషి నిర్వహించ యింతకన్నా ఉన్నతమయిన, మధురమయిన యజ్ఞం 

మరొకటి లేదు.” 
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28. ఆయనిలా మాట్టాడిన తర్వాత బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు భగవానునితో యిలా అన్నాడు: 

“అత్యద్భుతం, ఓ గౌతమూ! నీ ముఖతః వెలువడిన పలుకులు, అత్యద్భుతం! కిందకి 

విసిరేసిన, దాన్ని మనిషి తిరిగి దాని స్థానంలో వుంచినట్టుగా, లేక దాగివున్న దాన్ని వెలికితీసి 

నగా, తోవ తప్పినవానికీ సరైన త్రోవను చూపించినట్టుగా, కారుచీకటిలోకి కాంతిపుంజాన్ని 

కళ్ళున్న వారీకి బయట వస్తువులు కనిపింపబేసినట్టుగా- సరిగ్గా అదేవిధంగా వూజ్యులైన 

గౌతముని ద్వారా నాకు సత్యం ఎన్నో విధాలుగా దర్శనం యిప్తించడం జరిగింది. నేను-నేను 

కూడా, వూజ్యాలైన గౌతమునీీ ఆయన సిద్దాంతాన్మీ, సంఘాన్నీ " నా మార్గదర్శకులుగా స్వీకరిం 

చాను. వూజ్యాల్లయిన భగవానుడు తమ అనుచరునిగా స్వీకరించుగాక! నేడు లగాయితూ నా 

బొందిలో ప్రాణమున్నంతదాకా ఆయనే నాకు మార్గదర్శి. ఓ గౌతమా! నేను నాదగ్గర వున్న 

ఏడు వందలు ఎద్దులనూ, ఏడు వందలు కోడె గిత్తలనూ, ఏడు వందల తువ్వాయిలనూ, 

ఏడు వందలు మేక కలనూ, ఏడు వందలు పొట్టేళ్ళనూ యధేచ్చగా, స్వేచ్చగా సంచరించమని 

విడచి పెట్టేస్తాను. వాటికీ ప్రాణదానం చేసాను. అవి కడుపారా పచ్చగడ్డిని మేసి, కావలసినంత 

స్వచ్చమయిన నీటిని తాగుగాక! చల్లగాలిలో అవి తిరుగాడు గాక!” 

29. అవ పడు భగవానుడు బ్రాహ్మణ కుతదంతునికి సంఘ పద్దతి ప్రకారం ప్రవచించాడు- కుత 

దంతునికో జెదార్యం గురించీ, ప్రమాదం గురించీ, అహంకా రర గురించీ, క కామప్రవృత్తి గురించీ, 

పరిత్యాగం యొక క్క ప్రయోజనాలను గురించి. బాహ్మణ కుతదంతునిలో సంసిద్ధత ఏర్పడిందనీ, 

అతను మెత్తబడ్డాడనీ, బౌద్ద మతమంటే వ్యతిరేకత అతని మనసులోంచి తోలగిపోయిందనీ, 

పైగా దాన్ని పెకెత్తుతున్న దన్, హృదయంలో బౌద్దాన్ని పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాడనీ తెలుసుకున్నాక, 

బుద్దుడు తన సిద్దాంతం మాత్రమే లోకంలో ని జయవంతమవుతుందని చాటి చెప్తాడు; అనగా 

దుఃఖ సిద్దాంతం, దాని మూలం, దాని నిదానం, దాని మార్గం. ఉతకడం వల్ల మరకలన్ని 

పోయి, బట్ట శుభ్రపడి, కలంకారీ అద్దకానికి సిద్దంగా వున్నట్టుగా బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు 

అక్కడ కూచునా ఇ, సత్యాన్ని పొందడానికి అతనికీ "మచ్చలేని, స్వచ్చమైన కళ్ళున్నాయి. ప్రారంభం 

ఏ విధంగానైనా, ya విచ్చిత్తి కూడా దానికి సహజమని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. 

30. ఆతర్వాత సత్యాన్ని దర్శించిన బ్రాహ్మణ కుత దంతుడు దానిపై అధికారం సంసాయిం 

చాడు, దాన్ని క్షుణంగా అర్థం చేసుకున్నాడు, దాన్ని లోతుల్ని తరచి చూశాడు. సందేహాన్ని 

అధిగమించి, నివృత్తిని సాధించిన తాను కలవరపడే పరిస్థితిపై పూర్తిగా అదువుని సాధించి, 
' గురుబోధలను గురించిన జ్ఞానం కోసం ఎవరిమీద ఆధారపడడానికి యిష్టంలేని తాను, 

భగవానుల్ను ఉద్దేశించి యిల? అన్నాడు: 

“పూజ్య గౌతములు రేపటి తమ భోజనాన్ని నాతో కలిసి భుజించే అనుజ్ఞ దయ 
చేయించాలి. అంతేకాదు. తమతో తమ సంఘ సభ్యులను కూడా తీసుకురావాలి.” 
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తన ఆమోదాన్ని మౌనంగా వ్యక్తం చేశాడు భగవానుడు. అంతలో తథాగతుని స్వీకృతిని 

గహొంచిన బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు, తన ఆసనం నుంచిలేచి, కుడివేవుగా బయటికి నడిచి 
వెల్లి పోయాడు. సూర్యోదయం అవుతూండగా అతను యజ్ఞంకోసం తవ్విన గోతి దగ్గరే క్షీరాన్నాన్సీ, 

పాయిసానీ వండించి, భగవాన్కి తెలీజేశాడు- “భోజనానికి వేళయింది, గౌతమా! అంతా సిద్ధంగా 

వుంది.” ఉదయమే దుస్తులు ధరించిన భగవానుడు దాహ కుతదంతుని పలుకులు "విని, 

వాయుగుపాటి అంగీని కూడా మీదను వేసుకొని, భిక్షా పాత్రను చేతిలోకి తీసుకొని, భిక్షువులు 

తనని అనుసరించగా, యజ్ఞవేదిక దగ్గరకు వెళ్లి, తనకోసం ఏర్తాటు న ఆసనంమీద కూచు 

న్నాడు. బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు తన చేత్తో బుద్దునికీ, భిక్షువులకూ క్షీరాన్నాన్సీ పాయసాన్నీ 

తృప్తెగా తినేదాకా వడ్డించాడు. భగవానుడు భోజనం ముగించుకొని, చేతులనూ, భిక్షాపాత్రనీ 

కడంక్కున్నాడు. ఆతర్వాత బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు బుద్దుని ఆసనానికి కాస్త తక్కువ ఎత్తులో 

వున్న ఆసనం మీద కూచున్నాడు. అతను అలా కూచున్న "తర్వాత భగవానుడు బ్రాహ్మణ 

కుతదంతునికి మనసుకి హత్తుకునేలా మత ప్రవచనం కాడు బ్రాహ్మణ కుతదంతుడు 
ఎంతగానో ఆనందపడ్డాడు. ఆతర్వాత బుద్దుడు తన ఆసనం మీదనుంచి లేచి అక్కడనుంచి 

నిష్క్రమించాడు. 

(కుతదంత సుత్త ముగిసింది) 
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+ 

మూడోది-బుద్దుడు కుల వ్యవస్థను వూర్తిగా నిరసించాడు. ఈనాడు ఉన్న రూపంలో 
ధి థి ఆ 

ఆనాడు కుల వ్యవస్థ లేదు. సహపంక్తీ భోజనాల ప్రై, అంతర్గత వివాహాల పై నిషేధం ఆనాడు 

అమలులో లేదు. పరిస్థితులు కూడా యిప్పడున్నంత కఠినంగా ఆనాడు లేవు. కానీ కుల 

వ్యవస్థకి ఆధారమైన అసమానత్వం అనే సూత్రం మాత్రం వేరూనుకొని నాడు స్థిరపడింది. ఈ 

సూత్రానికి వ్యతిరేకంగానే బుద్దుడు పటిష్టమయిన రీతిలో, తీవ్రమయిన పోరాటం సాగించాడు. 

బాహ్మణాధిక్యతను బుద్దుడు ఎంత బలంగా వ్యతిరేకించిందీ, అందుకు ఆయన పెట్టే తర్కం 

ఎంత నమ్మదగేదిగా వుండేద్కీ ఆయన చేసిన ప్రవచనాలను బట్టి మనం అర్ధం చేసుకోవచ్చు. 

ఆ ప్రవచనాలను అన్నిటిలోనూ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నది “అంబత్త సుత్తగా 
"పేరు పొందింది. 

అంబత నుత 
అలలే అత 

[ఒక బ్రాహ్మణ యువకుని దురుసుతనమూ, ఒక వృద్ధుని విశ్వాసమూ] 

1. నేనిలా విన్నాను. ఒకనాడు భగవానుడు, ఐదు వందల మంది బౌద్ద భిక్షువుల మహాగణంతో 

కలసి కోసల దేశం పర్యటన చేస్తూ చివరికి 'ఇక్కనంకలి అనే బ్రాహ్మణ గ్రామం చేరుకున్నాడు, 

'ఇక్కనంకలి వనంలో బసచేశాడు. 

కోసల రాజు పసేనది, తన రాజ్యంలోని గ్రామమయిన ఉక్కుత్తను పాక్కర్శది అనే 

బాహ్మణునికీ దానంగా ఇచ్చాడు. రాజుకి కోసల దేశం మీద ఎలాంటి హక్కులయితే ఉన్నాయో 

క్కర్మదికి ఉక్కత్త గ్రామం మీద కూడా అలాంటి హక్కులనే ధారాదత్తం చేశాడు. ఆ ఉక్కత్త 
గ్రామంలో జీవితం తొణికిసలాడుతోంది. పశువులు మేయడానికి చాలినంత బీళ్లున్నాయి. 

ఉద్యానవనం వుంది. ధాన్యరాశులకు లోటు లేదు. 

2. బ్రాహ్మణుడు పొక్కర్శది ఒక వార్త విన్నాడు. అదేమిటంటే-శాక్య తెగవాడూ, మత 
జీవితాన్ని వరించడం కోసం శాక్యరాజ కుటుంబం విడిచి బయటికి వచ్చినవాడూ అయిన 

సమాన గౌతముడు పెద్దఎత్తున తన బౌద్ద సంఘానికి చెందిన భిక్షువులతో కలసి “ఇక్కనంకలి 
గ్రామానికే వచ్చాడనీ, 'ఇక్కనంకలి వనంలో బస చేశాడని చెప్పగా విన్నాడు. వూజ్యాడు గౌతముని 

గురించి ఇతర దేశాల్లో చాలా గొప్పగా చెప్పకుంటున్నారు, యిలా: “భగవానుడు అర్హతుడు. 

జ్ఞానోదయం పొందినవాడు. అపారమయిన జ్ఞానాన్షీ, మంచితనాన్నీ సంతరించుకున్నాడు. వివిధ 

లోకాలకు సంబంధించిన విజ్ఞానం తెలిసిన ఆనందముయుడు. వమూర్గదర్శాన్ని ఆకాంక్షించే 

మర్త్యులకు మార్గదర్శిగా అతన్నైవరూ అధిగమించలేరు. దేవతలకూ, మానవులకూ ఆయన 
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ఆచార్యుడు, పుణ్య పురుషుడు. ఒక బుద్దుడు, దేవుళ్లకి పెనగల ఊర్ద్వ లోకాలను కలువు 

కొని తాను స్వయంగా ఈ విశ్వాన్ని ముఖాముఖంగా ఎరిగినవాడు, చూసినవాడు. అలాగే 

బాహ్మణులనూ, పిత్సదేవలనూ- మునులతో, బ్రాహ్మణులతో, రాజులతో, (ప్రజలతో కూడిన 

క్రింద లోకం-యివన్మీ తెలిసినవాడూ, తనకి తెలిసిన జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచిపెట్టేవాడు. సత్యం 
మూలంలో సుందరముయినది, అభివృద్దిలో సుందరమయినది, సిద్దిలో సుందరముయినది- అని 

ప్రకటించాడు ఆయన. సారాంశంలో అక్షరశః పరిశుద్దతతో, పరిపూర్ణతతో కూడిన ఉన్నత 

జీవితాన్ని గురించి ఆయన ఎరుకపరుస్తాడు.” 

“అలాంటి అర్హుడయిన భగవాన్ని దర్శిస్తూ వుండటం ఎంతో ఉత్తమం.” 

3. ఆరోజుల్లో ఆచార్య పొక్కరసది దగ్గర బ్రాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుడు శిష్యుడుగా వుండే 
వాడు. తాత్విక పద్యాలను కంఠతాపెట్టి అంబత్తుడు వల్లె వేయసాగాడు. మూడు పాలనూ, 

వాటి సూవీ పట్టీలతో, కర్మకాండ ప్రక్రియతో, స్వరయుక్తంగా వ్యాఖ్యానంతో (నాల్లోదిగ్సా, జాతీ 

యాలతో, వ్యాకరణంతో సహా ఐతిహ్యాలను (ఐదవదిగా) నేర్చుకొని లోకాయత కుతర్కంలో 

నైవుణ్యతను సంపాదించి, ఒక గొప్ప వ్యక్తి శరీరం పై చిహ్మాలనూ, గుర్తులనూ పోల్చుకోవడంలో-- 

మూడు రెట్ల వైదిక జ్ఞానాన్ని వివరించే, వ్యాఖ్యానించే పద్దతిలో తన _ఆచార్యునికి మల్లేనే 

ఘనాపాఠిగా గుర్తింపు పొంది, తన గురించి తానిలా చెప్పకుంటాడు: “నాకు తెలిసింది నీకు 

తెలును, నీకు తెలిసిందే నాకూ తెలుసు అని, 

4. ఆచార్య పొక్కరసది శిష్యుడు అంబత్తునికి ఈ భోగట్టాని చెబుతూ, యిలా శెలవిచ్చాడు- 

“ఇలారా, ప్రియ అంబతా! సనామ (బౌద్ద) గౌతముని దగ్గరకెల్లి, పరదేశాల్లో అతణ్ని గురించి 

గొప్పగా ప్రచారం జరుగుతున్నదంతా వాస్తవం అవునో, కాదో, వారు చెబుతున్నట్టుగా సనామ 

గొతమునిలో వున్నదీ లేనిదీ తెలుసుకురా!” 

5. “కాని అది నిజమువునో కాదో నేనెలా తెలుసుకొనేది ఆర్యా?” 

“గొప్ప వ్వక్తి శరీరంపై వుండే ముప్పయ్ రెండు చిహ్నాలను గురించి, అంబతా! మన 

రుక్కుల్లో వివరించడం జరిగింది. ఆ చిహ్నాలు గనక అతని శరీరం మీద వుంటే, అతను 

రెండింటిలోనూ ఏదో ఒకటి అవుతాడు. అంత తప్ప మరేమీ కాడు. గృహస్థుగానే వుంటే, 

అతను ప్రపంచ సార్వభామాధికారిగా, న్యాయబుద్ది గల రాజుగా నాలుగు మహాసముద్రాల 

తీరాల పర్యంతం వ్యాపించే అతని అధికారం ఒక విజేతగా ఒక ప్రజా రక్షకునిగా ఎడు రా౭ 

కోశాగారాలను కలిగి వుంటాడు. ఆయన కలిగి వుండే ఆ ఏడు కోశాగారాలూ ఏమంటే-చక్రం, 

ఏనుగులు, గుర్రాలు, మణులు-మాణిక్యాలు, స్త్రీలు, కోశాధికారి, ఏడువాడుగా సలహాకారుడు. 

శత్రు సైన్యాల్ని చిత్తుగా ఓడించగలిగిన బలాఢ్యులయిన నీరులైన వెయ్యి మంది కొడుకు 

లుంటారు అతనికి. సముద్రం నుంచి సముద్రం దాకా గల భూఖండంలో వూర్తిగా ప్రాబల్యం 

కలిగ, కత్తి ధర్మదండం అవసరం లేకుండా న్యాయబుద్దితో చక్కగా పరిపాలన సాగిస్తాడు. 

కాని అతను అదే గృహస్థు జీవితం నుంచి బయటపడి, గృహం వుండని స్థితికి (సంఘ 
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జీవితానికి) చేరుకుంటే, అతను ప్రపంచం కళ్ల నుంచి (కపటమనే) ముసుగు తొలగించే 
బుద్దుడయిపోతాడు. ఇప్పడు, అంబత్తా! నేను రుక్కులనిచ్చేవాణ్డి, నువ్వు వాటిని నా నుంచి 

అందుకునేవాడివి.” 

6. “చాలా మంచిది ఆర్యా! అని అంబత్తుడు జవాబు చెప్పి, ఆసనం మీదనుంచి లేచి, పొక్కు 

రసది ఆచార్యవర్యులకు నమస్కరించి, గుర్రాలు పూస్సిన రథం ఎక్కీ, (బాహ్మణ యువకులతో 

కలిసి ఇక్కనంకల వనం వేవుగా సాగిపోయాడు. రహదారి వున్నంతదాకా రథంమీద పయనించి, 

ఆతర్వాత రథం దిగి, వనంలోకి కాలి నడకన చేరాడు. 

7. ఆ సమయంలో అక క్కడ బౌద్ద భిక్షువులు ఆరుబయట అటూ ఇటూ పచార్లు చేస్తున్నారు. 

అంబత్తుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి, యొలా అన్నాడు: “వూజ్యులయిన గౌతములు ఎక్కడున్నా నారు? 

వారి దర్శనార్ధం మేం వచ్చేం.” 
(a 

8. బౌద్ధ భిక్షువులు యిలా తలపోసారు: “బాహ్మణ యువకుడు, సుప్రసిద్ద వంశానికి 

చెందినవాడు, ఒక సుప్రసిద్ద బాహ్మయిడు వొక్కరసది శిష్యుడు. అలాంటి యితస్తో సంభా 

షించడానికి భగవానునికి ఎలాంటి అభ్యంతరమూ వుండదు. "యిలా ఆలోచించి, అంబత్తునితో 

యిలా చెప్తారు: “తలువు మూసిన గదిలో గౌతములు బసచేసి వున్నారు. మెల్లగా వరండాలోకి 

నడుచుకుంటూ వెళ్లి, చిన్నగా దగ్గి తలుపు తట్టండి. భగవాన్ తలువు తీసారు. )) 

9. ఆతర్వాత అంబత్తుడు వారు చెప్పినట్టే చేస్తాడు. భగవానుడు తలువు తెరుస్తాడు. అంజ 
త్తుడూ, మిగతా బ్రాహ్మణ యువకులూ గదిలోకి ప్రవేశిస్తారు. వారంతా భగవాన్ని వినమంగా 

నమస్కరించి, అభినందనలు అందుకొని, ఆసనాల మీద కూచున్నారు. కాని అంబత్తుడు 

మాత్రం పచార్లు చేస్తూ మధ్యమధ్య ప్రయత్నపూర్వకంగా మర్యాద కోసం ఏదో మాట్లాడుతూ, 

ఆందోళనపడుతూ నిలుచునే వున్నాడు, భగవాన్ అక్కడ కూచొని వుండగా. 

10. భగవానుడు అతనితో యిలా అన్నాడు: “నేనిలా కూచాని వుండగా, అంబతా! ఇదేనా వరన? 

వయసులో పండిన గురువులతో, మీ గురువుల్తక్తు “ఖ్పరువులతో, వయోవృద్దులతో ఇలాగేనా 

మాట్లాడుతారు? ఇప్పడు నువ్వు కొంతసేవు నిలబడటం, కొంతసేపు పచార్లు శేయడం- -యిలా 

చేయడం ఏం బాగుందీ- నేను కూచొని వుండగా.” 

11. “అలా కాదు గౌతమా! బ్రాహ్మణుడు నడుస్తూ వుండగా తను కూడా ఆయనతోపాటే 
నడుస్తూ మాట్లాడటం సరైనది. అలాగే బ్రాహ్మణుడు నిలబడితే తనూ నిలబడటం, అతను 

కూచున్నాకనే తనూ కూచోవడం, బ్రాహ్మణుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నాకనే తాను విశ్రాంతి తీసు 

కోవాలి. అయితే యిన వడు మీతో మాట్లాడుతున్నట్టుగానే, కపట సన్యాసులతో, కర్రిమొద్దు 
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దాసులతో, మా బంధువు కాలికింద పడివుండే భష్టులతో ఇలాగే మాటాడుతాను.” 
లా 

“కానీ అంబతా! యిక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఏదో ప్రన్నైంచబి నోయేవు? అప్పటి నీ 

మనసులోని అభిప్రాయం వైవుకి నీ దృష్టిని మరల్చు. తన సంస్కృతి ఎడల ఎంతో అభిమానం 

వున్న బ్రాహ్మణ యువకుడు అంబత్తునికీ ఈ మొరటుతనం ఎలా అబ్బింది? బహుశా శిక్షణ 
లోపం కావచ్చు. ఫ్ర 

12. తన గురించి మొరటు అనే పదం వాడినందుకు భగవానుడిపై చిర్రెత్తుకొచ్చింది. కోప 
ముంచుకొచ్చింది. తనంటే భగవానుడు విసుగు చెందాడనే ఆలోచన మనసులో మైదలగానే 

తను ఆయన్ని తిరస్కారంతో ఎగతాళి చేస్తూ, అవమానించే వుద్దేశంతో యిలా అన్నాడు 
“గౌతమూ! మీ శాక్య తెగ కరుకుది. మొరటుతనం, యిట్టె కోపం తెచ్చుకొనేది మీ శాక్య 
తెగ. ఆది ఉగ్రమైనది కూడా. సేవకులు, కేవలం సేవకులు. వాళ్లు బ్రాహ్మణులను గౌరవించరు, 

వారికి ((బాహ్మణులకు) విలువ యిచ్చి, వారిని గొప్పగా ఎంచరు. అలాగే వారికి సంభావనలు 

సమర్పించుకోవడం గానీ మర్యాద చేయడంగానీ చేయరు. అదీ, గౌతమా! అది జచిత్యమూ 
కాదు, యుక్తమూ కాదు.” 

ఆ విధంగా బాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుడు రొట్టతొలిసారిగా శాక్యులమీద దాసులని 

ఆరోపణ చేశాడు. 

13. “కాని, అయితే అంబతా! శాక్యులు నీకెలా మనసు నొపించారు?” 
వాది ఖు 

“గత్రమా! ఒకసారి నాపని మీదనో, ఆచార్యులు పొక్కరసది వారి పనిమీదనో నేను 

కపిలవస్తుకి వెళ్ళాను. వెళ్లి తిన్నగా శాక్యుల సమావేశ మందిరంలో ప్రవేశించాను. అప్పడు 

శాక్య యువకులూ, వృద్దులూ ఉన్నతాసనాల మీద కూచొని, నన్ను చూసి ఎగతాళి చేస్తూ, 

నూటిబోటి మాటలు ఆడుతూ, మెల్లగా ఒకర్మాకరు చేతులతో తట్ట సంజ్ఞలు చేసుకుంటూ 

పగలబడి నవ్వుతున్నారు. నిజానికి వారి సూటిపోటి మాటలకీ, ఎగతాళికీ మూలం నేనే కాబోలు 

అనిపించింది. వారిలో ఏ ఒక్కరూ నన్ను ఆసనం చూపించి కూచోమన్న పాపాన పోలేదు. 

అది, గౌతమా! జెచిత్యమూ కాదు; యుక్తమూ కాదు. శాక్యులు సేవకులు, కేవలం సేవకులు. 

వాళ్ళు బ్రాహ్మణులను గౌరవించరు. వారికి విలువనిచ్చి వారిని గొప్పగా భావించరు. వారికి 

(బ్రాహ్మణులకు) సంభావనలు సమర్తించుకోవడం గానీ మర్యాదలు చేయడంగానీ చేయరు.” 

ఈ విధంగా బ్రాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుడు రెండోసారి కూడా శాక్యులను సేవకులని 

ఎద్దేవా చేశాడు. 

oa] 
14. “అంబతా! బులి కోలంకి పిట ఎంత పెంకీదయినా, తనకేం కావాలో తన సంత 
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గూడులో గాని చెపదు. అక్కడ శాక్యులు కపిలవస్తులో తమతమ స్వగృహాల్లో వుంటున్నారు. 
ఇ 

అంత స్వల విషయం గురించి తప్పసట్టడం నీకు తగదు.” 
యె అలు 

15. నాలుగు శ్రేణులున్నాయి గదా, గౌతమా! కులీనులూ, బ్రాహ్మణులూ, వర్తకులూ, 

శమజీవులు- ఈ నాలుగు మూడు శ్రేణులు-కులీనులూ, వర్తకులూ, శ్రమజీవులు-వాస్తవానికీ 

బ్రాహ్మణులకు సేవకులు. అందువల్ల, గౌతమా! అది జచిత్వమూ కాదు, యుక్తమూ కాదు, 

శాక్యులు సేవకులు, కేవలం సేవకులు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులను గౌరవించరు; వారికీ విలువనిచ్చి, 

వారిని గొప్పగా భావించరు. వారికి సంభావనలను సమర్పించుకోవడం గానీ, మర్యాదలు చేయడం 

గానీ చేయరు. 

ఈ విధంగా బ్రాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుడు మూడోసారి కూడా శాక్యులను సేవకు 

లని ఎద్దేవా చేశాడు. 

16. అవ్హిడు గౌతముడు యిలా ఆలోచించసాగాడు: “ఈ అంబత్తుడు శాక్యులను సేవకుల 

సాయికి దించి చూపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతణ్ని మరి నీ వంశవృక్షం ఏదని తిరగేసి 
ఇ మూ 

అడిగితే?”-గాతముడు అంబత్తునితో యిలా అన్నాడు: 

“మరయితే, అంబత్తా! నువ్వే వంశానికి చెందుతావుల” 

“ఆవును, కానీ! మీ ప్రాచీన నామం, వంశవృక్షం ఆలోచిస్తే, అంబతా! మీ తండి వంక, 

తల్లి వంక చూస్తే, శాక్యులు ఒకనాడు మీ యజమానులుగా కనిపిస్తారు. నువ్వు వారి దాసీ 

కన్యల్లో ఒకదాని సంతతి. కానీ, వారి వంశమూలానికి పోతే శాక్యులు ఒక్కక రాజ సంతతి 

వారు.” 

“చాలాకాలం క్రితం, అంబత్తా! ఒక్కక రాజు తన తదనంతరం తన సింహాసనానికి 

వారసునిగా పెద్ద కుమారులనందర్శీ తప్పించి, తన ముద్దుల రాణి కొడుకుకి కట్టబెట్టడం కొసం 

ప్రయత్నిస్తాడు. ఒక్క ముఖ, కరండ, హర్తినిక, సినివుర-ఈ నలుగురు పెద్ద కొడుకులనూ 

దేశం నుంచి బహిష్కరించాడు రాజు. ఇలా దేశ బహిష్టృతులయిన రాజకునూరులు హిమా 

లయ పర్వతాలకు వెళ్ళి, ఆ సానువుల్లో సరస్సు ఒడ్డున నివాసం ఏరరచుకున్నారు. ఆ ఒడ్డున 
గ (అ) ఎ Co 

శక్రివంతమయిన ఒక సింధూరవు వృక్షం పెరిగింది. తము వంశవురక్తం ఎక్కడ కలుషితం 

అయిపోతుందో అన్న భయంతో వారు తమ సొంత అక్కచెలైళ్లనే వివాహాలు చేసుకున్నారు.” 
లా 

ఒక్కక రాజు తన మంత్రులను పిలిపించి ఒకరోజున అడిగాడు: “అమాత్యులారా! (నా) 

9 nn ఎల్లలు ఎక్కడున్నారు: 
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“తండ్రీ! హిమాలయ పర్వతపు సానువుల్లో ఒక సరస్సు ఒడ్డున ఒక శక్తినంతమయిన 
సింధూరవు (శాకో) వృక్షం పెరిగింది. అదిగో, అక్కడ నివసిస్తున్నారు. వాళ్ళు. తమ వంశరక్తం 
ఎక్కడ కలుషితం అయిపోతుందో అన్న భయంవల్ల వారు తమ సొంత చెల్లెళ్ళనే (సకహి) 
పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు.” 

“అది విన్న ఒక్కొక రాజు అమందానందభరెతుడయ్యాడు: 'సింధూరి (శాక్య) వృక్ష 
హృదయాలు, ఆ వలు! బాగుంది. తమ వంశాన్ని తాము కాపాడుతున్నారు. (పరమ 
శాక్య)!” 

“అదీ విషయం, అంబతా! వారికి 'శాక్యు” లని పేరు రావడానికి కారణం. ఒక్కక రాజు 
దగ్గర “దిశి అనే ఒక దాసీకన్య వుండేది. ఆమె ఒక నల్లని శిశువుని కన్నది. ఈ భూమిమీద 
పడీపడగానే, ఆ నల్లని శిశువు యిలా అంది: “నన్ను కడుగు, అమ్మా! నన్ను స్మానం చేయించు, 
అమ్మా! నన్ను విముక్తి చెయ్ ఈ మురికి నుంచి, అమ్మా! నీకు వుపయోగపడేందుకు గాను.” 

“ఇప్పడు, ఇప్పటిలాగానే, అంబతా! జనం దయ్యాలను “దయ్యా”లనే వారు. అందువల్ల 
అప్పడు దయ్యాలను వాళ్ళు 'నల్లి అని పిలిచేవారు (కన్సే)! వాళ్ళున్నారు యిలా, “పుట్టగానే వీడు 
మౌట్లాడాడు! నల్లనివాడు వుట్లాడు, దయ్యం పుట్టాడు!” అదీ అంబతా! క్షన్ల యనులోకుదురు". 
అతనే. (ఆ పసివొడే) కన యనులకు మూల పురుషుడు. ఆ విధంగా, 'అంబత్తా! మీ తండ్రి 
తరపున, మీ తల్లి తరపున మీ ప్రాచిన నామానీ, వంశ వృక్షాన్ని గురించీ తెలుసుకోవాలంటే, 
శాక్యులు ఒకప్పడు మీకు యజమానులూ, మీరు ఒక దాసీకన్యకి వుట్టనవారూ అని తెలుస్తుంది.” 

17. భగవాన్ అలా చెప్పిన పిదప, బ్రాహ్మణ యువకులు ఆయనతో యిలా అన్నారు: “పూజ్య 
గౌతమా! వినయ విధేయతలు గల అంబత్తుడు తాము దాసీకన్య సంతతి అనే దూషణను 
తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాడు. గౌతమా! అతను మంచి కుటుంబంలో వుట్టాడు. అతను పా 
లను క్షుణ్ణంగా చదువుకున్నాడు. చక్కగా వల్లెవేస్తాడు. పండితుడు. ఈ విషయాల్లో వూజ్య 
గౌతములకు సమాధానం యివ్వగల సమర్థుడు.” 

18. అంతట భగవానుడు వారికి యిలా చెప్తాడు: “నిజం కావచ్చు. నేను చెప్పిన దానికి 
భిన్నంగా ఆలోచిస్తుంటే, చర్చను కొనసాగించే బాధ్యత మీది. కానీ మీరు చెబుతున్నట్టుగా 

అంబత్తుడు మాట్లాడనివ్వండి, » 

19. “మేం అలా భావించడం లేదు. మేం మౌనం వహిస్తాం. అతను ఈ విషయాల్లో వూజ్య 
గౌతములకు సమాధాన్నాలు యివ్వగలుగుతాడు.” 
. 
i నె 
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20. ఆతర్వాత గౌతముడు అంబత్తునితో యిలా అన్నాడం: “అప్పడు తర్వాతి ప్రశ్న వుద 

యిసూంది, అంబత్తా! చాలా యుక్తమయిన ప్రక. సీకు యిష్టం లేకపోయినా, నువ్వు 

జవాబు చెప్పితీరాలి. నువ్వు సూటిగా సమాధానం చె చెప్పకపోయినా, "దాన్నిదాటి మరొక ప్రళ్షేకి 

పోయినా, తేక మౌనం వహించినా, లేక వెళ్లిపోయినా, "ని తల తక్షణం ముక్కలయిపోతుంది. 

వృద్ద (బ్రాహ్మణులూ, ఏళ్లలోకి ఎదిగిన చనిపోయినవారూ మీ గురువులుగానీ, వారి గురు 

వుగానీ మాటల సందర్భంలో కన్ల కనయనులు కుదురు ఎప్పడు మొదలయింది, వారి మూల 

పురుషుడెవరు? చెప్పకున్నప్తడు నువ్వు విన్నావా?” 

భగవాన్ యిలా మాట్లాడుతూ వుండగా అంబత్తుడు మౌనం వహించాడు. భగవాన్ 

అడే ప్రశని మల్టీ అడిగాడు. అయినా అంబత్తుడు నోరు మెదపలేదు. అప పడు మళ్లీ భగవాన్ 

అతనితో యిలొ చెప్తాడు: “సవూరధ్రానం చెప్ప అంబతా! మౌనానికిదో సమయం కాదు. 

అతడెవరైనా, అంబత్తా! మూడవసారి కూడా తథాగతుడు వేసిన ప్రక్షకు సహేతుకమయిన 

జవాబు యివ్వన పక్షంలో, అతని తల తక్షణం తునాతునకలయిపోవు గాక!” 

21. అప్పడు పిడుగును ధరించిన దయ్యం ఆకాశంలో అంబత్తుని తలమీదనే నిలిచి వుంది. దాని 

చేతిలో “మండుతున్న, కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపి వెలుగు విరజిమ్మే శక్తవంతమయిన యినుప 

కడ్డిని చేతబూని వుంది. జవాబు చెప్పకపోతే, సనక్షణం అతని తలను ముక్కలు చేసేసేలా వుంది. 

గౌతముడు పిడుగును. చేతబూనిన దయ్యాన్నీ, అంబత్తున్నీ చూశాడు. విషయం గ్రహించిన 

అంబత్తుడు బిత్తరపోయాడు, గజగజ వణికిపోయాడు, ఆందోళన చెందాడు, భగవానుని పాదాల 

మీదపడి, తన క్షేమాన్సీ రక్షణని, సహాయాన్నీ అర్ధిస్తూ, యిలా అన్నాడు: “భగవాన్! ఏం 

అన్నారు? మరోసారి చెప్పండి!” 

“అంబతా! ఏమనుకుంటున్నావు? వృద్ధ బ్రాహ్మణులూ, ఏళ్లకి ఎదిగి చనిపోయినవారూ, 

మీ గురువులు గానీ, వారి గురువులు గానీ మాటల సందర్భంలో కన్ల కన్లయనుల కుదురు ఎప్పడు 

మొదలయిందీ, వారి మూల వురుషుడెవరు? అని చెప్పకుంటుండగా “ఇవన్నీ ఏమి వినా ఇవు 

“ఇప్పడే గౌతమా! నేను విన్నది. పూజ్య గౌతములు కూడా సెలవిచ్చారు. అదే క్షన్లయ 

నుల కదురు, అతనే వారి మూల పురుషుడు.” 

22. అంబత్తుడు అలా చెప్పిన మరుక్షణమే తతిమా బ్రాహ్మణ యువకుల్లో కలకలం బయలుదే 

రిలది. వారు కోపంతో వూగిపోతూ పెడబొబ్బలు పెట్టారు. నానా హంగామా చేశారు. చివరికి 

యిలా అన్నారు: “బాహ్మణ అంబత్తుడు జాతి తక్కువవాడు; వాళ్లది మంచి వంశం కాదు; 

అతను దాసీకన్య వంశం వాడు. శాక్యులు ఒకప్పటి అతని యజమానులు. న్యాయ సమ్మతంగా 

" మాట్లాడిన సమాన గౌతముని నమ్మదగిన వ్యక్తి కాడని మేం అనుకోవడం లేదు.” 
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23. భగవాన్ యిలా ఆలోచించాడు: అంబత్తున్ని దాసీకన్య వంశానికి చెందినవానిగా, తక్కువ 
భావించడంలో ఈ బ్రాహ్మణ యువకులు చాలా దూరమే వెళ్ళారు. ముందు వీళ్ల నిందల నుంచి 

అతని (అంబత్తుణ్చి) విముక్తం చేయాలి! ఆయన వాళ్లతో యిలా అన్నాడు: “అంబత్తుడు, తాను 

దిగివచ్చాడని చెప్పి అతల తీవ్రంగా అవమానించకండి. ఆ కన్లుడు గొప్పజ్ఞాని. అతను డెక్కన్కి 

వెల్లి ఆక్కడ స్టీం తాలు నేర్చుకొని, ఒక్కకుని రాజ్యంలోకీ" వచ్చి, "రాకుమార్తె 'మద్దరూపి'ని 
పెళ్లి చేయమని రాజుని అడుగుతాడు. అతనికిరాజు యిలా జవాబు చెబుతాడు: “నిశ్చయంగా 
నీడు-నా దాసీ కొడుకేను. నా కూతుర్ని పెళ్ళాడుతాడట. హూ!” అని మండిపడుతూ, విల్లుకి 
అంబుని సంధించాడు. కాని, రాజు అంబుని విల్లు నుంచి సంధించి విడువనూలేకపోయాడు. 

అలా అని సంధించిన నారిని వనక్కి తీసుకోనూలేకపోయాడు. 

ఆతర్వాత మంత్రులూ, సభాసదులూ ముని కన్గనుని దగ్గరకి వెళి వేడుకుంటారు 
గా 

అయ్యా! రాజుని సురక్షితంగా వెళ్ళనివ్వండి... రాజుని సురకితంగా వెళిపోనివ్వండి.” అని 
a గా 

వేడుకునా న్నారు. 

“సరే! రాజుకే హానీ జరుగదు. కానీ అతను అంబుని అధోముఖంగా విడిచిపెడితే, రాజు 

రాజ్యం నిస్తరించినంతమేరకూ భూమి ఎండిపోతుంది.” అన్నాడు ముని కననుడు. 
య్ 

“స్వామి! రాజుని క్షేమంగా విచిచి పెట్టండి. అలాగే రాజ్యాన్ని కూడా.” 

“రాజుకి హాని జరుగదు, అలాగే అతని రాజ్యానికి కూడా. కాని ఆ సంధించిన బాణం 

నుంచి అంబుని ఊర్హ్యముఖంగా విడిచిపెడితే, దేవుడు ఏడేళ్ల దాకా వర్షాలు కురిపించడు-ఆ 

తని (రాజా) రాజ్యం విస్తరించినంత మేరకు.” 

“స్వామీ! రాజుని క్షేమంగా వెళ్ళనివ్వండి. అలాగే రాజ్యాన్ని కూడా; దేవుడు వర్షాన్ని 

కురవనివ్వండిలో 

“రాజుకెలాంటి హానీ జరుగదు; అలాగే అతని రాజ్యానికి కూడా. దేవుడు కూడా వర్షం 

కురిపిస్తాడు. అయితే రాజు సంధించిన తన బాణాన్ని తన పెద్ద కొడుకు మీదకి విడువమనండి. 
రాజకుమాదునికి ఎలాంటి ప్రమాదమూ జరుగదు. అలాగే అతని వెండ్రుక సయితం తెగదు.” 

“ఆతర్వాత, (బాహ్మణులారా! మంత్రులు విషయాన్ని తమ రాజు ఒక్కకునికి విన్నవించి, 

యిలా చెప్తారు: “రాజును తన పెద్ద కొడుకువేవు బాణాన్ని ఎక్కు పెట్టమనండి, అతనికెలాంటి 

హానీ జరుగదు. అతను భయభ్రాంతుడు కాడు” రాజు అలాగే చేసాడు. ఎలాంటి నష్టమూ 

. జరగలేదు. కానీ ఆ గుణపాఠం వల్ల రాజు భయభ్రాంతుడయి, రాకుమార్తె మద్దరూపిని క్షన్ల 
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నునికిచ్చి సపెలి చేశాడు. బాహ్మణుల్లారా! దాసికన్యా వారసత్వం కారణంగా మీరు అంబత్తుణ్లు 
(op) 

శా 

తీవ్రంగా అధిక్రేపించరాదు. కన్గ్లనుడు మహిమ గల మాని.” 

24. ఆతర్వాత అంబత్తునితో భగవానుడిలా చెప్తాడు: “నువ్వేం అనుకుంటున్నావు, అంబతా! 

ఒక క్షత్రియ యువకునికి ఒక బ్రాహ్మణ కన్యతో శరీర సంబంధం ఏర్తడి, ఒక కొడుకు 

వక వ క వ క్రొ శి న్ 
వుట్టాడనుకుందాం. క్షత్రియ యువకుని వల్ల బ్రాహ్మణ కన్యకు పుట్టన కొడుకుకి బాహ్మణుల 

నుంచి (గౌరవ సూచకంగా) ఒక ఆసనం, మంచినీరు లభిస్తాయా?” 

“తపక లభిసాయి, గౌతమా!” 
తి — 

“కానీ బ్రాహ్మణుల తద్దినం భోజనాల్లోనూ అతన్ని సహపంక్తిలో .కూచోనిచ్చి, క్షీరాన్నాన్నీ 

లేదా దేవుడికి సమరించే నెవేద్యాన్నీ, ఒకరికి బహుమతిగా పంపించే ఆహారాన్నీ అతనికి 
టె యా 

పెడతారా?” 

te! తప్పక, గౌతమా.” 

కానీ బ్రాహ్మణులు అతనికి శ్లోకాలను నేర్చుతారా?” 

“తప్పక, గాతమా!” 

“బాహ్మణుల భార్యలను అతడు చూడవచ్చా?” 

“చూడవచ్చు.” 

(కానీ క్షత్రియులు అతణ్ని క్షత్రియ సంస్కారం చేయించడానికి సమ్మతిస్తారా?” 

“ఒప్పకోరు, గౌతమాలో 

“కారణం-అతను తల్లివంక పరిశుద్దుడు కాదు గనుక.” 

25. “అయితే నువ్వేం అనుకుంటున్నావు, ఆంబత్తా! ఉదాహరణకు ఓ బ్రాహ్మణ యువకునికి 

క్షత్రియ కన్యతో శరీర సంబంధం ఏర్పడి, వారికి ఆ అనుబంధం వల్ల ఒక కొడుకు వుట్టాడ 

నుకుందాం. అప్పడు బ్రాహ్మణ యువకునివల్ల క్షత్రియ కన్యకు పుట్టిన కొడుకుకి కూచోడానికి 

ఆసనం, మంచినీరూ (గౌరవసూచకంగా) బ్రాహ్మణులు యిస్తారా?” 

“ఆ యిస్తారు, గౌతమా!” 

కారీ బ్రాహ్మణుల శ్రాద్ధ భోజనాల్లో అతణ్ణి సప పంక్తీని కూచోనిస్తారా? పాలతో వుడి 

కీంచిన భోజనాన్ని లేదా దేవునికి అర్పించే నైవేద్యాన్నీ, ఒకరికి బహుమతిగా పంపే ఆహారాన్నీ 
అతనికి సపెడారా?” _ 
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“ఆ! తపక పెడతారు, గౌతమా.” 
చ 

ఓకాన్రీ బ్రాహ్మణులు అతనికి శోకాలు నేరుతారా?” 
లా లె 

“నేరుతారు, గౌతమా.” 
ఫె 

“కానీ క్షత్రియులు అతభణ్సి క్షతియ సంసారం చేయించడానికి ఒవ ఇ. a a) వ్ గ ఆ ఒప్పకుంటారా?” 

“ఒప్పకోరు, .గాతమా.” 

“ఎందుకు ఒప్పకోరు?” 

“అతను తండి వంక పరిశుద్దుడు కాడు గనక.” 

26. “అయితే, అంబతా! స్త్రీలను స్త్రీలతో, వురుషులను వురుషులతో సరిపోల్చవచ్చునా? 
క్షత్రియులు ఉన్నతులు, బ్రాహ్మణులు అధములు అనవచ్చా?” 

“అయితే, అంబత్తా! నువ్వేం అనుకుంటున్నావు? ఏదో ఒకనేరం చేయడం వల్ల బ్రాహ్మ 
యులందరూ ఒక (బాహ్మణున్నితల నున్నగా గోరిగించి, అతని తల పై బూడిదను గుమ్మరించి, 

తమ దేశం నుంచీ, తన పట్నం నుంచీ బహిష్కరించాలనుకోండి. అప్పడు అతనికి బ్రాహ్మణులు 

తమ మధ్య ఆసనం వేస్తారా? తాగడానికి మంచినీరు యిస్తారా?” 

“తృ హ్యూ! యివ్వరు, గౌతమా!” 

లో కూచోనిస్తారా? పాలతో ఉడికిం “బ్రాహ్మణుల తద్దినం భోజనాల్లో అతల్న సహపం 

ఒకరికి బహువుతిగా పంపించే భోజనాన్నీ చిన అన్నాన్నీ లేదా దేవునికి సమర్తించే నైవేద్యానీ ఒ 

అతనికి పెడతరా?” 

క్తి 

క్తి 

“ఉహూ! పెట్టరు, గాతమూా!” 

“బాహ్మణులు అతనికి శోకాలు నేరుతారా?” 
రగా ఖు 

“నేరర్కు గౌతమా.” 
అ 

“తవు భార్యల మొహాల్సి అతణ్చి చూడనిసారా?” 

“ఊహూ! చూడనివ్వరు, గౌతమా!” 

“కానీ, నువ్వేం అనుకుంటున్నావు, అంబతా? అదే విధంగా క్షత్రయులంతా కలిసి ఒక 

క్షత్రియుల న్యాయరక్షణ నుంచి తొలగించి, అతణ్చి దేశం నుంచి గానీ పట్టం నుంచి గానీ 

బహిష్కరి స్త, అతనికి బాహ్మణులు ఆసనమూ, మంచినీరూ యిస్తారా?” 
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“ఆ! తపక యిసారు, గౌతమా!” 
జె =] 

“తమ తద్దినం భోజనాల్లో అతణ్ని సహపంక్తి భోజ్తం చేయనిస్తారా? క్రీరాన్నాన్నీ, లేదా 
దేవునికి సమర్షించే నైవేద్యాన్నీ, ఒకరికి బహుమతిగా పంపే ఆహారాన్నీ అతనికి పెడతారా?” 

టె a. 

! పెడతారు, గౌతమాష!” 

“అతనికి బ్రాహ్మణులు జ్లోకాల్చి నేరుతారా?” 
' లొ అ 

“నేరుతారు, గౌతమా.” “ 
ఇం 

“తమ భార్యల మొహాలి అతణ్ని "చూడనిస్తారాలో 

“దూడనిసారు, గౌతమూ.” 

“కానీ దానివల్ల, అంబత్తా! క్షత్రియుడు అట్టడుగు పదచ్యుతికి లోనయి, గుండు 
నున్నగా _గొరిగించబడి, తలమీద బూడిద గుమ్మరించి, దేశం నుంచీ, పట్టాల నుంచి బహి 

ష్కరించివేస్తారు. ఆ విధంగా, క్షత్రియుడు ఆధమస్థాయిలో భ్రష్టుడయినా, క్షత్రియులు ఎన్నటికీ 
ఉన న్మతులే, బ్రాహ్మణులు అధములే.” 

28. “అంతేకాదు. బ్రాహ్మణ దేవుళ్ళలో ఒకరయిన సనమ కుమారుడు యీ దిగువ పద్యం 
చెబుతాడు: 

“వుంళ వృక్షం పై విశ్వాసమున్న 

వారందరిలోనూ 

క్షత్రియుడు అత్యుత్తముడు 

వివేకంలోనూ, న్యాయంలోనూ 

దేవుళ్ళలోనూ మనుషులలోనూ 

పరివూర్ణుడతనే!” 

“ఇప్పడి పద్యాన్ని, అంబతా! బ్రాహ్మణ సనామ కునూరుడు చక క్కగా పాడాడు, చెడ్డగా 

దు. పద్యం భావంతో తొణికి సలాడుతోంది, ఉత్తినే కాదు. దాన్ని ని, నేను కూడా ఆమోదిస్తున్నాను. n (3 

“నేను కూడా” అన్నాడు అంబత్తుడు. 

“వంశవృక్షం పై విశ్వ్యాసమున్చ్మ 

వారందరిలోనూ 
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క్షత్రియుడు అత్యత్తముడు 

వివేకంలోనూ న్యాయంలోనూ 

దేవుళ్ళలోనూ మనుషులలోనూ 

పరివూర్జుడతనే” 

[న క్త పఠనార్థం పథమ భాగం ఇక్కడ ముగుస్తుంది.] 

కచ % 

1. “కానీ గౌతమా! ఆ పద్యంలో చెపిన న్యాయమంటే, వివేకమంటే ఏమిటి?” 
వ! 

“అంబత్తా! సర్వోత్కృష్టమైన జానంలో, న్యాయంలో జన్మ గురించి గానీ, వంశపారంప 

ర్యత గురించి గానీ, “నేనెంత యోగ్యణ్లో ) నువ్వు కూడా అంతే,” “నేను యోగ్యుడయినంతగా 

నువు కావు వంటి అహంభావం గురించిన ప్రస్తావన గానీ కానరాదు: పెళ్లి చేసుకోవడం 

గురించి, పిల్లను యివ్వడం గురించిన చర్య యిలాంటి విషీకూలను గురించి ప్రన్తావన 

చేయబడింది. అంబత్తా! ఎవరైతే వుట్టుక, వంశపారంపర్యత లేక సాంఘిక హోదాకి సంబం 
ధించి అహంభావం, లేక పెల్లి మూలంగా ఏర్తడ్డ సంబంధం గురించిన భావబంధం, కలిగి 

వుంటారో వారు ఉత్తమ జ్ఞానానికీ, న్యాయానికీ దూరమవుతారు. అలాంటి బంధాలన్నిటినీ 

వదిలించుకుంటేనే తప్ప ఒక వ్యక్తీ జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో ఉత్కృష్ట పరిపూర్ణతను అనుభవానికి 

తెచ్చుకోలేడు. 

2. “కానీ, గౌతమా! ఆ ప్రవర్తన ఎలాంటిది? ఆ జ్ఞానం ఎలాంటిది? [ఇక్కడ “నైతికత” (శీల) 
అనే శీర్షికను అనుసరించాలి.] 

ఉపోద్దాతం పేరాలు “సమానపాలు’కి సంబంధించి (4.142, మూలం పేజీలు 62,63) 
బుద్దుని దర్శనం గురించీ) ఆయన ప్రపంచ పరిత్యాగం గురించి-ఆతర్యాత ఇవి. 

1. మూలంలోని శీలలు, పె పేజీలు 4-12 (8-27). కేవలం స్థాయిలోనే వ్యత్యాసం 

వుంటుంది. మరలమరల వచ్చే ప్ర రణం మొత్తంగా, ప్రతి ఉపవాక్యం షరతు చివరా యిలా 

సాగుతుంది-“ఇది ఆయనలో నైతికతగా పరిగణింపబడింది.” 

ఆతర్వాత “ప్రవర్తన (కరుణ) అనే శిర్షిక క్రిందా 

2. “విశ్వాసం” గురించిన పీరా మూలం 63లో 69వ పేజీ. ఇక నుంచి ముందుకు 

సాగే పల్లవి: ఇది ఆయనలో నైతికతగా పరిగణింపబడింది. 

3. “ఇంద్రియాలకు ద్వారబంధం” గురించిన పేరా 64, మూలం పేజీ 70: ం 
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ప్రవర్తనలో 

4. “అప్రమత్తత-నిగ్రహము” గురించిన పీరా 65, మూలం పేజీ 70. 

5. “సంతృప్తి” గురించిన పేరా, 66, మూలం పేజీ 71. 

6. “ఏకాంతవాసం” గురించిన పేరా, 67, మూలం పేజీ 71. 

7. “ఐదు అడ్డంకులు” గురించిన పేరాలు, 68-74, మూలం పేజీలు 71-72. 

8. “నాలుగు ఆనంద పారవళ్య ధ్యానాలు” గురించిన పేరాలు, 73-76, మూలం 
పేజీలు 75-82. ఇక్కడ ప్రతిదాని చివరా పల్లవి (“మునుపటి దానికన్నా ఉన్నతం, 

శ్రేష్టం”) అనేదాన్ని భిక్రకుని ఉత్తమ జీవిత ఫలంగా గాకుండా, ఉత్తమ ప్రవర్తనాఫలంగా 
చదవాలి. 

వెకంథ్ధ్ర (విగ) 

9. “జ్ఞానం నుంచి ఏర్పడే అంతర్ దృష్టి” (నానదళ్శనమ్) గురించిన పేరాలు. 83, 
84, మూలం పేజ్లీ 76 ఇక్కడ నుంచీ మొదలయ్యే పల్లవి: “ఇది అతనిలో జ్ఞానంగా 

లెక్కింపబడుతుంది. అది మునుపటి దానికన్నా ఉన్నతమైనదీ, అతి తీయనిదీను' » 

10. “మనోచిత్రం” గురించిన పేరాలు 85, 86, మూలం పేజీ 77. 

11. “మార్మిక బహుమతులు” (ఇద్దీ) గురించిన పేరాలు, 87, 88, మూలం పేజీ 77. 

12. “దివ్యకర్ణం (దెబ్బసోత) 89, 90 మూలం పేజీ 79. 

13. “ఇతరుల హృదయాలను అవగాహన చేనుకొనే జ్ఞానం” (కొత్త పరియ-నానమ్) 
గురించిన పేరాలు, 91, 92 మూలం పేజీ 79. 

14. “తన గత జన్మలను గురించిన జ్ఞాపకం (పబ్బె-నివాస-అనున్సతిా-నామ) గురించిన 
పేరాలు, 93, 94 - మూలం పేజీ 79. 

15. “దివ్యచక్ర్షువు” (దిబ్బకక్కు) గురించిన పేరా, 95, 96 - మూలం పేజీ 82. 

“పాణాంతక వరదల నాశనం” (అశవనం ఖయననమ్) గురించిన పేరాలు, 97, 
98 - మూలం పేజీ 83. 

“అలాంటి మనిషీ అంబతా! జ్ఞానంలో నిక్కచ్చి, ప్రవర్తనలో నిక్కచ్చి, జ్ఞానంలో, 
నిక్కచ్చిగా వుంటాడు. ఇంతకనా sl ఉన్షతమూ, మధురతరమూ అయిన నిక్కచ్చితనం 

జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో వుండదు. 

gre లా! కం A CA రెం ఇప్పడు, అంబతా. జ్ఞానంలో, మంచితనంలో సర్వత్కృష్ట పరిపూర్ణతకీ కూడా నాలుగు 
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బెజ్జాలున్నాయి. అవేమిటి?” 
= 

“ఒకవేళ, అంబతా! ఏ సన్యాసి గానీ, బ్రావ్మాణుడు గానీ, జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో 

క్షుణంగా సర్యోత్క ఎప పరివూర్ణతను సాధించకుండానే, తన భుజం మీద కాడిని వుంచుకొని 

(అగివుల్లలనూ, నీళ్ల కుండనూ, సూదులనూ తతమ్మా సన్యాసి ఉపయోగించే సరంజామాను 

మోసుకెళ్లడం) తనలో తాను యిలా అనుకుంటూ, అడవిలోకి వెళ్లిపోవాలి-“ఇహమీదట తమలో 

తాము వృక్షాల నుంచి కిందవడే ఫలాలనే భుజించేవాళ్లలో నేనూ ఒకణ్నవుతాను. అప్పడు, జ్ఞానాన్నీ 

ధర్మాన్ని సాధించిన తనకి తాను సేవకుడు కావడానికి మాత్రమే అతను అర్హుడ్వుతాడు. )) 

“మళీ, అంబత్తా! ఒకవేళ ఏ సన్యాసి గానీ, బాహ్మణుడుగానీ జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో 

క్షుణ్నంగా సర్యోత్క ఎప్ప పరివూర్ణతను సాధించకుండానే తమంత తాముగా నేలను రాలే పండ్లను 

మాత్రమే తింటూ బతుకకుండా, చేతిలో బొరిగె, గంప పట్టుకొని యిలా అనుకుంటూ అడవి 

లోకి ప్రవేశిం చాలి“యిహ మీద నేను కందమూలాలూ, పళ్లూ మాత్రమే తిని బతికే వాళ్లలో 

ఒకణ్నవుతాను.” అవ్వడు, వాస్తవంగా, జ్ఞానాన్నీ, ధర్మాన్నీ సాదించిన తన హితానుే సేవకునిగా 

కావడానికి మాత్రమే" అతను అర్హుడవుతాడం.” 

“మళీ, అంబతా! ఒకవేళ ఏ సన్వాసిగానీ, బ్రాహ్మణుడు గానీ జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో 

నువ్వు క్షుల్హుంగా సర్వోత్క ఎప్ప పరివూర్ణతను సాధించకుండానే, తమంతతాముగా నేలనురాలిన 

పండ్లను మాత్రమే 'తింటూ బతకకుండానే, కందమూలాలూ, వళు మాత్రమే తిని బతకకుం 
౧ 

డాన్సే ఒక పట్టణం, లేక పల్లెటూరు పొలిమేరల్లో ఒక అగ్ని దైవపీఠాన్ని నెలకొల్సి అక్కడ 
(ఎ) ర న్ని మ. ఎ 

నివసిస్తూ అగ్జిదేవునికి సేవచేస్తూ వుండాలి. అప్పడు, వాస్తవంగా జ్ఞానాన్నీ, ధర్మాన్ని సాధించిన 

తనకితాను సేవకునిగా కావడానికి మాత్రమే అతను అరుడవుతాడు.” 
అరం 

“మనీ, అంబతా! ఒకవేళ ఏ సన్యాసి గానీ, బ్రాహ్మణుడు గానీ జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో 

నువ్వు క్షుణ్నంగా సర్వ్యోత్కష్ట పరివూర్ణతను సాధించకుండానే తనంతతానుగా నేలమీద రాలిన 

సండ్లను మాత్రమే అంటూ, ఎతకకుండగానే, అగ్జిదేవునికి సేవ చేస్తూ బతకకుండానే, నాలుగు 

రోడ్డ కూడలిలో నాలుగు ద్వారాలు గల ధర్మసత్రాన్ని నిర్మించి, అక్కడే నివసిస్తూ తనకి తాను 

యిలా చెప్పకోవాలి-“తాను ఎవరైనా-సన్యాసి అయినా బ్రాహ్మణుడు అయినా-ఈ నాలుగు 

తోవలలో సే తోవనుంచి నడచివచ్చినా; అతనిని నా శక్త్యనుసారం, నా అర్హతమేరకు సేవ 

చేసాను-అంతట, వాస్తవంగా, ధర్మాన్ని సాధించిన తనకి తాను సేవకునిగా కాపడానికి మాత్రమే 

అతను అర్హుడవుతాడు.” 

(4 లిక గా { అగ | ఒఅ ల 1 జ్ వే 

అంబత్తా. జ్ఞానంలో, ధర్మంలో సర్వోత్కృష్ట పరిపూర్ణతను సాధించడంలో యు 

నాలుగు బెజ్జాలు.” 

4. “నీ గురించి నువ్వేం అనుకుంటున్నావు, అంబతా? ఒరే ఆచార్యుని దగ్గర, 

] వ ఛ్ nf ca కా YY అన బు ? 

చదివే తరగతి విద్యార్దుల్లో ఒకనిగా, జ్ఞానంలో, ప్రవర్తనలో ఈ ఉత్కృష్ట పరిపూర్ణతను నీకు 

బోధించడం జరిగిందా?” 
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“అది కాదు, గౌతమా! నేను నేర్చుకున్నది అత్యల్ల్వమని నీ ముందు బహిరంగంగా 
ఖై 

ఒవకుంటున్నాను. 
బో 

ఈ వివేకమూ, ప్రవర్తనా ఎంత ఉన న్షతమైనవి? నేను వాటిలో శిక్షణ పొందడమే? 

ఎంతమాట!” జ్ఞానంలో, మంచితనంలో సర్వోత్క్భృష్ట పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినా, 

కాడిని భుజాన్ని పేట్టుకొని, 'శమంత తాముగా నేలమీద రాలిన పళ్లు భుజిస్తూ మాత్రమే 

బతుకుతాననీ” సంతోషంగా ఒట్టు పెట్టుకొని, అడవిలోకి దూసుకుపోవడానికి నువ్వు శిక్షణ 

పొందావా?” 

“అది కూడా లేదు, గౌతమా?” 

“అయితే నువ్వేం అనుకుంటున్నా న్నావు, అంబత్తా? జ్ఞానంలో, మంచితనంలో క్షుణ్బాంగా 

నువ్వు సర్యోత్కృష్ట పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినా, సల మీద రాలిన పళు భుజిసూ 

బతకగలిగే స్థితికి నువ్వు చేరుకోలేకపోయినా, బొరిగె గంప చేతిలోకి తీ 

మూలాలనూూ, పళ్లను మాత్రమే తిని బతుకుతానని” సంతోషంగా ఒట్టు ప అడవిలోకి 

దూసుకుపోవడానికి శిక్షణ పొందేవా నువ్వు?” 

“అది కూడా లేదు, గౌతమా.” 

“అయితే నువ్వేం అనుకుంటున్నావు, అంబత్తా? జ్ఞానంలో , మంచితనంలో క్షుణ్బాంగా 

నువ్వు సర్వోత్కష్ష పరిపూర్తతను సాధించలేకపోయినా, “నేలను రాలిన పళ్లను భుజిస్తూ 

బతకగలిగే స్థితికి నువ్వు రాలేకపోయినా, కంద మూలాలు, పళ్ళు తింటూ. బతికే స్థితికి. 
చేరుకోలేకపోయినా, ఏదో ఒక గ్రామంలో లేక పట్టణం పొలిమేరలో ఒక అగ్నిదైవ పీఠాన్ని 

నెలకొల్పి, అక క్కడే నివసిస్తూ, సంతోషంగా అగ్షిదేవుణ్ని సేవించడంలో శిక్షణ పొందావా?” 

“అది కూడా లేదు, గౌతమా.” 

“అయితే నువ్వేం అనుకుంటున్నావు, అంబత్రా? జ్ఞానంతో, మంచితనంతో కు క్షుణ్ణంగా 
నువ్వు సర్వోత్స -ఎప్ర పరివూర్ణతను సాధించలేకపోయినా, నేలను రాలిన పళ్లు భుజిస్తూ బతకగ 
లిగే స్థితికి నువు యింకా చేరుకోలేకపోయినా, క కందలమూలాలూ, పళ్ళూ తింటూనే బతకగలిగే 

స్టితిక నువ్వు చేరుకోలేకపోయినా, అన్నిదేవుణ్మి సేవిస్తూ బతకగలిగే స్థితి నువ్వు లేకపోయినా, 
నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో నాలుగు ద్వారాలు గల ధర్మసత్రాన్ని కట్టించి, అక్కడనే నువ్వు 
నివసిస్తూ; ఆ నాలుగు మార్గాలలో ట్ మార్గం వెంట ఎవరు వస్తున్నా నీ సామర్ధ్యం మేరకు, 
నీ శక్యానుసారం వారిని వినోదింపచేస్తానని సంతోషంగా ఒట్టు పెట్టుకొనేలాగా నువ్వు శిక్షణ 
పొందావా?” 

“అది కూడా లేదు, గౌతమా” 

“అలాగయితే అంబతా! విద్యార్థిగా నువ్వు ఉత్కష్ట జ్ఞానంలోనూ, నడతలోనూ అవ 

పరమయిన శిక్షణ పొందడంలో విఫలమవడమే గాకుండా, బెజ్దాల్లో ఏ ఒక క్కదాని గురించి 
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కూడా తెలుసుకోలేకపో కూవు. ఫలితంగా నీకు పరిపూర్ణత సిద్ధించలేదు. మీ గురువుూ బ్రాహ్మణ 

పొక్కరసది కూడా-నికు ఇలా చెప్తారు. “ఎవరీ కపట సన్యాసులు. దాస్య కరిమొద్దులు, మా 

బంధువుల కాలికింద చెత్తలాంటి వారు. మూడు పదాలను జెపోసన పట్టిన బాహ్మణులతో నమా 

నంగా ప్రావీణ్యత సంపాయించుకుని గొప్పలు చెబుతారా! ఆయన స్వయానా నిర్వర్తించాల్సిన 

కొద్దిపాటి బాధ్యతల్లో ఏ ఒక్కదాన్నీ కూడా పరిపూర్తి చేయనే లేదు. (అదే పెద్దవాటి నిర్లక్ష్యానికి 
దారి తీస్తుంది.) చూశావా, అంబతా! మీ గురువు బ్రాహ్మణ పొక క్కురసది గారు నీకు. ఎంత 

తీవమయిన హాని చేశారో?” 

6. “అంబత్తా! బ్రాహ్మణ పొక్కరసది కోసల. నరేశుడు పసినది నుంచి అగ్రహారం పొందిన 
వాడు. అయినా రాజు అతజ్నే తన సముఖానికి రావడానికి అనుమతించడం లేదు. అతనితో 

సంప్రదించాల్సి వచ్చినపుడు రాజు తెరవెనుక నుంచే మాట్లాడుత్తున్నాడు- ఇదెట్టా, అంబతా! 

రాజు నుంచయితే అతను న్యాయ సమ్మతమయిన జీవనఫ్ఫితని పొందుతున్నాడో, ఆ 

కోసలరాజు పసేనదే అతన్ని తన ఎదుట చూడ్డానికి యిష్టపడటం లేదు. చూశావా, అంబతా! 

మీ గురువు, బ్రాహ్మణ పొక్కరసది గారు యీ "విధంగా "కెంత తీవ్రమయిన హాని చేశారో 9» 

er 

7. “అంబత్తా! ఇప్పడు నువ్వేం అనుకుంటున్నావు? ఒకరాజు ఏనుగు మెడ మీదనో, గుర్రం 
నడుం మీదనో, తన రథం మీదనో నిల్ఫుని, దేశానికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమయిన 

విషయాలు ముఖ్యులతోనో, యువరాజాలతో చర్చించాలనుకో, ఆయన ఆచోటు నుంచి వెళ్ళి 

పోయాక, ఒక సేవకుడో (శూద్రుడు, సేవకుని దాసుడో ముందుకొచ్చి, అక్కడ నిలబడి, 

విషయాన్ని చర్చించాల్సి వచ్చినపుడు యిలా చెబుతాడు. “ఇలా ఇలా సెలవిచ్చారు పసేనది 

నుహారాజావారు” అని. రాజు ఎలా మాట్లాడుతారో, అలాగే అతనిలా చెబుతాడు లేదా 

రాజు ఎలా చర్చించారో, అలాగే చర్చిస్తాడు. అలా మాట్లాడినంత మాత్రాన అతను రాజుగాని, 

రాజ్యాధికారి గాని అయిపోడు గదా?” 

“కాడు గౌతమా!” 

8. కానీ అదే విధంగా, అంబత్తా! బ్రాహ్మణులు ఆ ప్రాచిన కథలు (బుషులు), రుక్కులను 

రచించారు. పదాల ఆ ప్రాచీన రూపాన్ని ఆ రుక్కులను సస్వరంగా పాడేవారు, పరించేవారు. 

వాటిని ఈనాటి బ్రాహ్మణులు మళ్ళీ సస్వరంగా పరఠిస్తున్నారు, అభ్యసిస్తున్నారు. ఉదాత్త స్వరం 

గానం చేస్తున్నారు. ఆనాటికి అత్తక, వామక్క వామవేద, యమతగి, అంగీరస, భరద్వాజ, 

వసెత్త (వశిష్ట), వెన్సమిత్త (విశ్వామిత్ర), కస్సప (కశ్యప), భగు (భృగు) లకు మల్లేనే! నువ్వు 

కూడా అనొచ్చు. “విద్యార్థిగా నాకు వారి రుక్కులు కంఠతా వచ్చునని. ఆ కారణంగా నువ్వు 

బుషికి కాగలవా? బుషి స్థాయికి చేరుకునా నావా? అలాంటి పరిస్థితులకు తావు లేదు. 

9. ఇప్పడేం ఆల రోచిస్తునా నావు, అంబతా! బ్రాహ్మణులు, ఏళ్ళు పైబడిన వారు, నీ గురుదే 

వులు, “హారి గురువులు మాట్లాడుకుంటుండగా ఏమి విన్నావు? ఎవరి రుక్కులనయితే నీవు 

పఠిస్తున్నావో, మాటిమాటికీ వదువుతున్నా నావో-ఆ ప్రాచీన బుషులు తల వెంట్రుకలకు, గెడ్డా 

లకు-నుగంధ తెలం రాసుకుని, నగా “దువ్వుకొనీ, మనోహరాలు చేసుకొని, ధవళ వస్త్రాలు 
x. 
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వేసుకొని, సంవూర్ణంగా పంచేంద్రియాల ఆనందాన్ని నీలాగా, నీ గురువులాగా అనుభవించారనా? 

“అది కాదు, గౌతమా.” 

“లేక వారు (ప్రాచిన బుషులు) నీ లాగా నీ గురువు లాగా అన్నిరకాల రాయిరప్పలను 

ఏరివేసి (రసాలను), బయ్యాన్డి ఉడికించి అందులో రకరకాల కూరలను, రసాలను వేసుకొని 

తినేవారా?” 

“అది కాదు, గౌతమా!ి 

“నడుము చుట్టూ వడ్డాణాలూ కుచ్చుల ఆభరణాలతో సింగారించుకుని నీ కోసం, నీ 
గురువు కోసం ఎదురు చూసినట్టు వారి కోసం కూడా ఎదురు చూసేవారా?” 

“లేక నీలాగా, నీ గురువులాగా వారు పొడుగుపాటి కొరడాలను, ములుకోలను చేతబట్టి 

గుర్రాలు వూన్చిన రథాలెక్కి షికారుకు వెళ్ళేవారా?” 

“లెదు గౌతమా!” 

“వహారాలు, కందకాలు, ద్వారబంధాలు, సాయుధ రక్షకులున్న పట్టణాలలో నీలాగా, నీ 

గురువులాగా వుండేవారా?” 

“లెదు గౌతమూ!ి 

10. “అయితే, అప్పడు అంబత్తా! మీ గురువుగాని, నువ్వుగాని బుషులు కాదు గదా! 
బుషులు జీవించే పరిస్థితుల్లో నువ్వు జీవించటం లేదు కదా! కానీ ఏదిఏమైనా అంబతా! నా 

గురించి నీకు ఎలాంటి అనుమానం వున్నా, ఎలాంటి సందేహం వున్నా, నన్ను అడుగవచ్చు. 
నీ సందేహాలకు వివరణ ఇవ్వడం ద్వారా వాటిని నివృత్తి చేసాను.” 

11. అంతట తథాగతుడు తన గది నుంచి ముందుకెళ్ళి; అక్కడ ముందుకీ వెనక్కీ పచార్లు 
చేయసాగాడు. అంబత్తుడు గొాతముణి అనుసరించసాగాడు. అలా పచార్లు చేస్తూనే అంబత్తుడం 

ఆయన (బుద్దుడి) శరీరం మీద మహా పురుషుడికి ఉండాల్సిన ముప్పయ్ రెండు గుర్తులూ 
ఉన్నాయో లేదో అని చూశాడు. రెండు గుర్తులు తప్పా మిగతా అన్నిటివీ 'అతడు కనుగొన్నాడు. 
ఆ రెండూ కూడా-మరుగు చేయబడ్డ అవయవం ఒకటి. ఇక కనిపించని (నోటిలోని) నాలుక 
రెండోది. నాలుక పొడవు ఎంతన్నది తెలియలేదు. వీటికి సంబంధించే అంబత్తునికీ సంశయం, 

అనుమానం, అతనికి తృప్తి కలగటం లేదు. సరిగ్గా నిర్భారించుకోలేకపోతున్నాడు. 

12. అంబత్తుడు సంశయంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న విషయం గురించి తథాగతుడికి తెలుసు. 
తన అద్భుత శక్తుల్ని ఉపయోగించాడు అతడు. బట్టల్లో కప్రవలసిన అవయవం తొడుగుతో 
బయటికి వచ్చింది. తథాగతుడు నాలుకను చాపి చుట్టూ తిప్తాడు. ఆయన దానితో తన 
రెండు చెవులపై చిన్నగా తాడించాడు. అలాగే మళ్లీ స్పృశించి, రెండు నాసికా రంధ్రాలనూ 
సశశింపచేశాడు. మొతం తన నొసటినంతటిని (తన) నాలుకతో తథాగతుడు కపివేశాడు. 



సంస్కర్తలూ - వారి భవితవ్యం 253 

అంతట బాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుడు యిలా ఆలోచించసాగాడు. “పూజ్య గతము 

డికి మహా పురుషుని శరీరం మీద వుండాల్సిన ముపయ్ రెండు చిహ్మ్హాలు (కనిపించలేదనుకున్న 
రెండింటితో సహా కలిపి) ఉన్నాయి. అంబత్తుడు తథౌగతునితో ఇలా చెపాడు. “ఇహ గౌతమా! 
నునం సంతోషంగా విడిపోదాం. చాలా పని తొందర్లో వున్నాన్నేను. పని చేసుకోవాలి.” 

“అలాగే, అంబతా! ఉచితమెనటు చేయి.” 
— చ రు 

అంతట అంబత్తుడు గుర్రాలు వూన్చిన రథం ఎక్కి, వెళ్ళిపోయాడు. 

13. ఇహ అక్కడ బాహ్మణ వ క్కరసది, ఉక్కత గ్రామం నుంచి తన బాహ్మణ అనుచర 

వర్గంతో బయలుదేరి విహార స్థలానికి వచ్చి, సుఖాసినుడై, పనిమీద వెళ్ళిన శిష్యుడు ఇంకా 
ఎందుకు తిరిగి రాలేదా అని ఎదురుచూడసాగాడు. రహదారి వున్నంతమేరకు అంబత్తుని రథం 
వచ్చింది. ఆతర్వాత అతను రథం దిగి, కాలి నడకన పొక్కరసదిని చేరి నమస్కరించి, 
సవినయంగా తనూ ఒక ఆసనం మీద కూర్చున్నాడు. శిష్యుడు కూర్చున్నాక, గురువు యిలా 
పశ్చించాడు: 

14. “సరే అంబతా! తథధాగతుణ్మి చూశావా?” 

“అవును గురువుగారూ, మేము ఆయన్ని చూశాము!” 

“అంతా చెవ్తకుంటున్నట్టుగా వూజ్య గౌతముడు అలాగే ఉన్నాడా? లేదా? చూసి చెపమ 
ణో ర జె 

న్నాను గదా?” 

“ఆయన అలాగే వున్నాడు గురువుగారూ, బయట అంతా చెప్పక్షుంటున్నట్టుగానే ఉన్నాడు. 

తద్భిన్నంగా మాత్రం లేరు. మహా పురుషునికి వుండాల్సిన ముపయ్ రెండు చిహ్నాలు ఆయన 
ఇ 

వొంటిమీద వున్నాయి. కొన్ని మాత్రమే కాదు. అన్ని చిహ్మాలూ వూర్తిగా వున్నాయి.” 

“లఅంబతా! సమాన గౌతమునితో నువ్వు ఏమయినా మాటాడావా?” 
pr. (పూ) 

“విత్తం గురుదేవా, మాట్లాడాను.” 

“సంభాషణ ఎలా సాగింది!” 

ఆతర్వాత అంబత్తుడు తనకీ, తథాగతునికీ మధ్య జరిగిన సంభాషణంతా గురువు 
క దసదిరి నం పదా పొక్కరసదితో పూసగుచ్చనట్టుగా చెప్పన్ చ్యాడు. 

15. అంబతుడు అలా చెపాడో లేదో పాక్కరసది చర్రునలేచిపోయాడు అంత ఎతున. “హో! 
అటో ఇవె వాల 

మూర్చుడా! తెలివితక్కువ దద్దమ్మా ఆహా! మన మూడు దౌల్లోనూ గొప్ప పండితుడివే! 

. మనిషి చనిపోయాక, ఆ శరీరం విచ్చేదమయిపోయి, మరో జన్మెత్తి, భయంకరమైన పరిస్థితిలో, 

' దుఃఖంలో దైన్యంలో కొటుమిటాడుతాడని వాళ్ళు చెబుతారు! నువ్వు వక్కాణించిన నీ అహం 
a అణ, లు 

కార వాక్కుల ఆర్థం ఏమిటి?-గాతముడి సిద్దాంతాలు కాకపోతే? ఏమి పండితుడండి! ఏమి 
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మండిపోతూ, పొక్కరసది తన శిష్యుడు అంబత్తుణి కాలితో ఒక్క తన్ను తన్నాడు. ఈ 

దెబ్బతో అంబత్తుడు_ దొర్లుకుపోయాడు. వెంటనే స్వయంగా తానే బయలుదేరి వెళ్ళి ఎలాగోల్యూ ంబత్తు వ్ 
తథాగతుణ్న చూడాలని నిశ్చ్యయించుకున్నాడు, 

16. కానీ అక్కడున్న అతని బ్రాహ్మణ అనుచరవర్గం యిలా చెప్పారు: “అయ్యా! బాగ్యా 

పొద్దుపోయింది. సమాన గౌతముణ్జి ఈ వేళవ్షడు కలియటం కుదరనిది. వూజ్య పాక్కరసదుల్పు 

రేవు వెళ్లే బాగుంటుంది.” 

అంతట పొక్కరసది తమ స్వగృహంలోనే పరమాన్న్మాన్ని, పాయసాన్ని తయారు చేయించు, 

వాటిని _బళ్భమీదకెత్తించి, మండుతున్న కాగడాల వెలుగులో ఉక్కత్తకు బయలుదేరాడు. ఈ 

(గ్రామం చేరుకొని తను రథం మీద వెళ్ళుగలిగినంత మేర ఇఖనంఖల వనంలో చేవ; ఆతర్వాాశతక 

పొక్కరసది కాలి నడకన సాగి తథాగతుణ్తి కలుసుకొన్నాడు. తనూ తథాగతుడు ఒకరికా 

కరు శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు వంటి మర్యాద సూచకాలను తెలువుకొన్మారు. ఆతర్యా ఈ 

పొక్కరసది ఒకపక్కనున్న ఆసనం మీద కూచొని తథాగతుని ఇలా అడిగాడు. 

17. “మా విద్యార్థి, బ్రాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుడు ఇక్కడకు వచ్చాడా?” 

“ఆ! బ్రాహ్మణుడా! తను వచ్చాడు” 

“గొతమా! మీరు అతనితో ఏమయినా మాట్లాడారా?” 

“ఆ! బ్రాహ్మణుడా! మాట్లాడాను.” 

“అతనితో మీరొనర్చిన జ్ఞాన సంభాషణ ఏమిటి?” 

18. అంతట తనకు అంబత్తునకు నడుమ జరిగిన సంభాషణ అంతటిని తథాగతుడు బ్రాహ్మణ 
పాక్కరసదికి వివరంగా పూసగుచ్చినట్లు చెపకొచ్చాడు. అలా ఆయన చెపిన తర్వాత, పొక్కరనది 
తథాగతునితో యిలా అన్నాడు: “అతను యువకుడూ, తెలివితక్కువ వాడు, గౌతమా! ఆ 

(బాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుణ్ని క్షమించు, గౌతమా!” 

“బాహ్మణుడా! బ్రాహ్మణ యువకుడు అంబత్తుజ్నై నుఖంగా ఉండనియ్యి.” 

19. బ్రాహ్మణ వాక్కరసది, తథాగతుని శరీరం మీద మహా వురుషునికి ఉండాల్సిన ముపయ్ 
ఖ్ 

రెండు చివ్నాల్ని లెక్కీంచసాగాడు. అతను అన్నీ లెక్క పెట్టగలిగాడు గాని-రెండుమాత్రం కనిం 
ఇ 

చలేదు. ఆ రెండింటిలోను బట్టల మాటున ఒకటి, ఇక రెండోది సుదీరముయిన నాలుక. ఈ 
ఇం 

రెండిటి గురించి ఇంకా అతని అనుమాన నివృత్తి కాలేదు. అందువల్ల ఒక సంవూర్ణ నిర్ణయా 
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నికి రాలేకపోయాడు. కానీ తథాగతుడు ఆ రెండింటిని కూడా సాక్కరసిద్దికి- అంబత్తునికి 

చూపించినట్టుగానే చూపంచాడు. తథాగతునికి ఒక మహా వురుషునికి ఉండాల్సిన ముపయ్ 
రెండు చిహ్నాలు వున్నాయని పొక్కరసది గ్రహించాడు. కొన్ని మాత్రమే కాదు. అన్నీ వున్నాయి. 
తర్వాత అతను తథాగతుని యిలా అడిగాడు. “పూజ్య గౌతములు, వారి సంఘ భిక్షువులూ 

రేవు నాతో భోజనం చేయడానికి అనుజ్ఞ దయచేస్తారా?”. అతని అభ్యర్షనను తథాగతుడు 
ణి 

మౌనంగా అంగీకరించాడు. 

20. ఆతర్వాత బాహ్మణ పాక్కకసది, వూజ్య గొతముడు తన అభ్యర్థనను అంగీకరించడం 

చూసి, (మర్నాడు) భోజనం చేసే వేళకి యిలా అన్నాడు: “పూజ్య "గౌతమా! వేళయింది. 
భోజనం సిద్దంగా వుంది.” పొద్దున్నే దుస్తులు వేసుకున్న తథాగతుడు, వాటికితోడు పైన 

వేసుకొనే అంగారఖాను కూడా వేనుకొని, చేత ఛిక్షాపార్రను పట్టుకొని, ఇతర భిక్షువులతో కలసి 

క్కరసది ఇంటికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి, తనకోసం ఏర్తాటు చేసిన్ ఆసనం మీద కూర్చున్నాడు. 
తథాగతునికి పొక్కరసది తానే వడ్డన చేశాడు. పరమానా న్మాన్నీ, పాయసాన్షి-ఇహ వద్దు అన్నదాకా 

అతను వడ్డన చేస్తూనే ఉన్నాడు. “అలాగే బాహ్మణ యువకులు భిక్షువులకు వడ్డన చేశారు. 

తథాగతుడు భ్ నగోజనం ముగించి, భీక్షా పాత్రను, చేతినీ కుడుక్కున్నాడు. పొక్కరసది తథాగతుని 

పక్కని దిగువ ఆసనం మీద కూర్చున్నాడు. 

21. ఆయన అలా కూచున్నాక, తథాగతుడు మెల్లమెల్లగా బోధన చేశాడు. అంటే, ఆయన 

అతనికి బెదార్యం గురించి, బుజువర్తన గురించీ, స్వర్గం గురించీ, భయాన్ని గురించి, 

అహం౦ంక కారాన్ని గురించి, తుచ్చమయిన కామవాంఛల గురించీ, పరిత్యాగంలోని ప్రయాజనాలను 

గురించీ బోధించాడు. ఎప్పడయిలే బ్రాహ్మణ 'పొక్కరసది తన బోధనలు గ్రహించటానికి 

సర్వసన్నద్దుడయినాడనీ, వాటితో మెత్తబడ్డాడనీ, అభిమానాన్ని త్యజించాడనీ, తనమీద మనసులో 

పూర్తిగా విశ్వాసం కలిగి వున్నాడని తెలుసుకున్నాడో, బౌద్దులు తాము విజయం సాధించిన 

సర్యాంచాన్ని బుద్దుడు అతన ప్రబోధించాడు. అదే- కరుణ సిద్దాంతం. దాని మూలాన్ని, పరి 

మాస్తిని, దాని “విధానాన్ని వివరించాడు. ఏ విధంగా అయితే" వస్త్రాన్ని మరకలు లేకుండా 

ఉతికి, పరిశుభ్రమయిన తర్వాత అద్దకం వేయడానికి సిద్దం చేస్తారో, బ్రాహ్మణ పొక్కరసది 

సత్యం కోసం మచ్చలేని మనస్థ్రితిని అక్కడ కూచునే పొందాడు. అతనికి తెలుసు: దేనికయితే 

ప్రారంభం వుంటుందో, స్వాభావికంగా దానిలోనే విచ్చిత్తి కూడా వుంటుందని. 

22. ఆతర్వాత బ్రాహ్మణ పాక క్కరసది సత్యాన్ని దర్శించాడు. దానిలో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదిం 

చాడు. అవగతం చేసుకొనా న్నాడు. దిని లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. సంశయాన్ని అధిగమించాడు. 

కలవరాన్ని కాలరాసి, నంవూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందాడు. గురువు ప్రబోధనల జ్ఞానం కోసం 

ఎవరిమీద ఆధారపడలేదు. తథాగతునితో అతడిలా అన్నాడు: 
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“అత్యద్భుతం గౌతమా! (నీ ముఖతః విన్న మాటలు) అత్యద్భుతం. వినరివేసిన దాన్ని 

తీసుకురావటానికి గానీ, లేక దాచి పెట్టినదాన్ని వెలికి తీయటానికిగానీ, లెదా పదభష్టునికి సరైన 

మార్గాన్ని చూపించటానికి గానీ లేదా అంధకారంలోకి వెలుగును తీసుకురావటానికి గానీ, తద్వారా 

కళ్ళున్నవారు బాహ్యరూపాల్ని దర్శించటానికి గానీ-ఎవరో ఒకరిని ఎలా నియమించాలో ఇద్ 

అలాగే కావచ్చు. ప్రభువు గౌతముడు సత్యాన్ని నాకు ఎన్నో రకాలుగా తెలిపాడు. ఇహ నేను, 

గౌతమా! నా భార్యాసుతులతో సహా, పూజ్య గౌతములను నా పథ నిద్దేశకులుగా ఆశ్రయించాను. 

సత్యాన్ని, సంఘాన్నీ ఆశయించాం. వూజ్యాలైన గౌతములు నన్ను వారి శిష్యునిగా, అంతేవాసిగా 

స్వీకరించాలి. నేను నేటి లగాయితూ, ఈ బొందిలో ప్రాణం వ్రన్మంతదాకా, మిమ్మల్నే నా 

గురువులుగా ఎంచుకొన్నాను. వూజ్య గౌతములు ఉక్కత్త గ్రామంలో తమ శిష్యుల్ని, ఇతర 

కుటుంబాన్ని దర్శిస్తున్నట్టుగానే, నన్ను కూడా చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అక్కడ ఎవరైతే 
బ్రాహ్మణులు, వారి భార్యలు పూజ్య గాొతములను భక్తితో కొలుసారో, వాది సమక్షంలో లేచి 

నిలుచుంటారో, ఆసనం చూపించుతారో, లేక మంచినీరు సమరిస్తారో, లేక వారితో ఆనందం 

అనుభవిస్తారో, అటువంటి వారికి అది వారి శ్రేయస్సుకి హీతువవుతుంది.” 

“భలీ! బాహ్మణుడా! నీవు చెపింది బాగుంది.” 

(అంబత సుత్త పరిసమాపం) 
అనో అత జావ 
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VI 

కులాన్ని వ్యతిరేకించే సందర్భంలో, బుద్దుడు తానేమయితే ప్రబోధించాడో, దాన్నే ఆయన 

అమలుపరచాడు. ఆర్యుల సమాజం దేన్మయిలే చేయడానికి నిరాకరించిందో, దాన్నే ఆయన 

చేశాడు. ఆర్యుల సమాజంలో శూద్రుడు లేదా కడజాతి వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు ఎన్నటికీ కాలేడు. 

కానీ బుద్దుడు కులానికి వ్యతిరేకంగా ప్రబోధించడమే కాకుండా, శూద్రుడికీ, కడజాతి వాడికి 
(భిక్కు! (భిక్షువు) న్గాయి కల్పించాడు. బ్రాహ్మణ మతం ((బాహ్మినిజం)లో బ్రాహ్మణుని స్దాయి 

ఎటువంటిదో, బౌద్దమతంలో భిక్కుల స్థానమూ అంతే! రేస్ డేవిస్ ఇలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు: 

(డా. అంబేద్కర్ యిక్కడ కొటేషన్ ఇవ్వడం మర్చిపోయారు-సంపాదకులు) 

మొదటి విషయం, తన సంఘం విషయంలో, దానిపై ఆయనకి సంవూరమయిన పట్లు 

వుంది-వుట్లుక, వృత్తి, సామాజిక స్థాయికి సంబంధించి అన్ని అనుకూలతలను, ప్రతికూలతలను 

పూర్తిగా యింక ఏ ఆలోచనా లేకుండా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మానేసి; సాంఘిక 

అపవిత్రత, విధి విహితాల నుంచి ఎదురయ్యే అన్ని అడ్లంకుల్నీ, అనర్హతలను తుడిచి పెట్టాడు 
(తా పూ డు 

బుద్దుడు. 

బౌద్ద సంఘంలోని ముఖ్యమయిన వారిలో ఒకడు గౌతముడు తన తర్వాత సంఘ 

సూత్రాల్లో అతి ముఖ్యమయిన అధికారిగా పేర్కొన్నవాడు, అయిన ఉపాలి పూర్వాశ్రమంలో 

వుంగలివాడు. హిందూ సమాజంలో తృణీకారానికి గురిఅయిన వృత్తుల్లో అది ఒకటి. అలాగే 

సునీత. గిరిజన తెగల్లో అతి తక్కువదైన “పుక్కుసి తెగకు చెందినవాడు. ఇతడు రాసిన 

పద్యాలు 'దేరి గాధిలలో చేర్చడానికి ఎంపిక చేయబడ్డాయి. సాంప్రదాయాన్ని సవాల్ చేసిన సతి 

బెస్తవాని కొడుకు. ఆ కులం నిమ్మకులం. క్రూరనుయిన వృత్తి కావటం చేత అది ఏవగింపుకీ 

గురయింది. ఇక నందుడు గోపాలుడు. ఇద్దరు పంతకోలు-ఓ మంచి కుటుంబంలోని యువతి, 

ఒక దాసుడు పెళ్ళి చేసుకోవడం వల్ల వుట్లారు. (మనువు నిర్దేశించిన నియమం 31 ప్రకారం 

ఆ ఇద్దరు కూడా కుల భ్రష్టులే గదా) కాప లేళ్ళని పట్టేవాని కూతురు. వున్న, వున్నికాఈ 

ఇద్దరూ దాసీకన్యలు. నుమంగళ మాత రెల్లుతో పనిచేసే శ్రామికుల కూతురూ, తల్లీ కూడా. 

శుభ కమ్మరివాని కూతురు. మౌలిక బౌద్ద గ్రంథాలు వెలుగులోకి వచ్చేకొద్ది మరిన్ని పేర్లను 

నమునం చెప్పవచ్చు. ఇవేకాక మరికొన్ని ఇతర పేర్లు కూడా తెలుస్తాయి. 

“ఆ! ఇపటిదాకా చెపిన సంఖ్య చాలా స్వలంి అని తిరస్కారసూచకంగా నవ్వేయడం 
9 గ్ ఎం 1 

లోనూ అదంతా పైపై ప్రదర్శన కొరకే అనడంలోనూ చారిత్రక దృష్టి అంతగా కనిపించదు. 

మొతం జనాభాలో అణగారిన జాతులవారు, సిపాల శాతంతో పోలిస్తే బౌద్ద సంఘంలో కడజాతి 
pa 

ఎ అనాలో | డ్రై 

వారి సంఖ్య అధిక నిషత్తిలోనే వుంటుంది. ధేరిగాథలో పేర్కొన్న ధేరిలలో 60 మంది సాంఘిక 
Pee 

స్ధాయి మునకు తెలుసు. వారిలో పెన చెపిన అయిదుగురు అట్టడుగు కులాల వారు. అంటే 
a లె 
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మొత్తం సంఖ్యలో 8 1/2 శాతం మంది పునాది వర్గంలో నుంచి వచ్చినవారు. జనాభాలో వారి 

శౌతంతో పోల్చి చూసే ఈ నిషతి నుమారుగా సరిపోతుంది. 
టి స్ో 

ఏవిధంగా అయితే బుద్దుడు శూద్రులను, కడజాతి మనుషులను బౌద్ద మతంలో అత్యు 

నుత స్థాయికీ -అంటే భిక్కులుగా చేయడం ద్యారాా వారి సాంఘిక స్థాయికీ పెంచాడో, అదే 

విధంగా స్త్రీల స్థాయిని కూడా పెంచాడు. ఆర్యుల సమాజంలో ఘాద్రులు థ్ స్థానంలో 

అయితే వుంచబడ్డారో, స్త్రీలు కూడా అదే స్థానంలో వుంచబడ్డారు. ఆర్య సాహిత్యమంతటా 

కూడా శూద్రులు, ఇ స్త్రీలుఒకే స్థాయికి చెందినవారుగా పేర్కోబడ్డారు. (ఆర్య సమాజంలో) 

సన్యసించడం ఒక క్కటే మోక్షానికి తెరచిన మార్గం. కానీ శూద్రులు, స్త్రీలు సన్యసించటానిక 

అవకాశం లేదు. అంటే వీరు మోక్ష పరిధికి లోబడిన వారు కాదన్నమాట. శూద్రుల విషయంలో 

లాగానే, బుద్దుడు స్త స్త్రీల విషయంలో కూడా ఆర్యులు పెట్టుకొన్న నియమాల నడ్డి విరగ్గొట్టాడు, 

బౌద్ద మతంలో ఏ విధంగా అయితే హూద్రుడు భిక్కు కాగలుగుతున్నాడో, లడే విధంగా స్తీ 

పరివ్రాజిక/భిక్కిణి కాగలిగింది. ఇదె స్త్రీకి అత్యున్నత సాయి కల్పించినటువంటది. ఆనాటి 
ఠి 

ఆర్యుల సమాజం దృష్టిలో ఇది ఊహకయినా అందని విషయం. 

బుద్దుడు, ఆర్యుల సమాజ నాయకులతో పోరాడిన మరొక అంశం-హిందూ గురువుల 

నీతిసూత్రాలు, వారి బోధనలూను. జ్ఞానార్జన, విద్య-ఈ రండు బాహ్మణుల, వ్షలియుల, వ్రైస్యేల 

హక్కుభుక్తాలు అనేది; శూద్రులు విద్య 'సేర్చుకోడానికి అర్హులు కారనేది పాతుకుపోయి వున్న 

అభిప్రాయం. తాము స్త్రీలకూ, బ్రాహ్మణులు కాని వురుషులకూ విద్యను బోధిస్తే సామాజిక 

వ్యవస్థకు అంత ముప్త ఏర్హడుతుందని వారు ఒత్తి చెప్తారు. ఈ ఆర్యుల సిద్దాంతాన్ని బుద్దుడు 

పూర్తిగా నిరాకరించాడు. ఈ సమస్య మీద రెస్ డేవిస్” యిలా నొక క్క చెప్తారు. “పతి ఒకరూ 

విద్యను అభ్యసించడానికి అవకాశం యివ్వాలి. శ్టక్తీ- -నామర్థ్యాలున్ల ప్రతివారికీ బోధించడానికి 

అవకాశం కల్పించాలి, అతను వఐద్యను బోధిే స్త్ర ఎలాంటి మినహాయింపులూ లేకుండా, 

ఎవర్షీ శ్రోసిరాజనకుండా- అది అందరికీ బోధించాలి.” ఈ సందర్భంలో బుద్దునికీ, బ్రాహ్మణ 

లోహిక్కునికీ మధ్య జరిగిన సంవాదాన్ని ఉదహరించి చూపడం అవసరం. "అది “తోహిక్క 

సుత్త'గా ప్రసిద్ధం, 

(బోధించడంలోని నైతిక సూత్రాలకు సంబంధించిన కొన అంశాలు) 

1. నేనిలా విన్నాను. తథాగభుడు ఒకనాడు ఐదు వందల మంది భిక్కు బృందంతో కలసి 
కోసల మండలాలను పర్యటిస్తూ, చివరికి సాలవాటిక (గ్రామం అంతా సాలవృక్షాల వరుసతో 
చుట్ట వు న్షట్టిది) చేరుకున్నాడు. ఆకాలంలో సాలవాటికలో బ్రాహ్మణ లోహిక్కుడు స్థి సిర నివాసం 

ఏర్పరచుకొని. వుంటున్నాడు. ఆ గ్రామం సమృద్దిగా పచ్చిక బీళ్ళూ, వనాలు, ధనధాన్యాలతో తుల 
తూగుతోంది. కోసలరాజు వసేనది సాలవాటేకను రాజ బవహువుతిగా సమస్త హక్కుభుకాలతో 
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లోహిక్కునికి యిచ్చివేశాడు. 

2. ఒకనాడు బ్రాహ్మణ లోహిక్కుని మనసులో ఒక దుర్భుద్ది పుట్టిందిా-తానొక ఆలోచనను 
ఎందుకు ఆచరణలో పెట్టకూడదు అని: ఆ ఆలోచన ఏమిటింటే" కవే సమానునికి గానీ, 
బ్రాహ్మణునికి గానీ జ్ఞానం కలిగితే అవ పడతను ఆ విషయం గురించి ఎవరికీ తెలియచేయాల్సిన 
పనిలేదు. దేనికోసం క మనిషి మరో మనిషిని ఏమైనా చేసాడు? ఆ విషయం గురించి 
ఇతరులకు చెప్పడమంటే అర్హం- పాత బంధాన్ని తెంచుకొని, కొత్త "బంధంలో యిరుకో ,నడమన్న 
మూట. అలాంటిదే. యిది కూడా! (ఇతరులకు తెలియచెవాలన్న అభిలాష కూడా); అది ఒక 

రకమైన మోహం కూడా! అనలు దేనికోసం ఒక మనిషి మరో మనిషికోనం ఏదైనా చేసాడు?” 

ఇప్పడు బ్రాహ్మణ ల్ నోహిక్కుడు ఈ వార్తలను విన్నాడు: శాక్య (మహారాజుల కొడుకు, 
శాక్య వంశాన్ని కాదని మత జీవితాన్ని వరించిన సమాన గౌతమీడు కోసల మండలాలను 
పర్యటిస్తూ బౌద్ద భిక్కుల బృందంతో సాలవాటికకు చేరుకున్నాడట. ఆ వూజ్య గౌతముని 

గురించి ఇతర ప్రాంతాల్లో గొప్పగా చెప్పకుంటున్నారట. ఆ వూజ్యుడు అర్హతుడట. మహాజ్ఞానట. 

జ్ఞానంలో, మంచితనంలో, అయనకు ఆయనే సాటట. లోకాలకు సంబంధించిన జ్ఞానంతో 

సంతోషంగా వుంటాడట. మార్గదర్శకులైన వ్యక్తులలో ఆయనకు సాటి రాగలిగినవారు మరొకరు 

లేరట. దేవతలకిీ, మనుషులకీ బోధకుడట. అతను బుదుడట. పరమ వూజనీయుడట. 
దేవుళ్ళకీ, బ్రాహ్మణిలకూ, మారులకీ పైనున్హ (ఊర్ద్వ) లో లోకౌలతో పాటు, సమానులతోనూ, 

బాహ్మణులతోనూ, రాజులతో, వప్రజలతోనూ కలిసి వన్న ఈ విశ్వాన్ని-ఎదురెదురుగా చూస్తు 

నట్టుగా తానుగా క్షుణ్ణంగా ఎరుగును. తనకి తెలిసిన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు పంచుతాడు. 

సత్యం-మూలంలో సుందరమైంది. అభివృద్ధి క్రమంలో సుందరమైంది. సిద్దిలో సుందరమైంది- 

అని మనసా వాచా ఆయన ప్రకటించాడు. పరివూర్ణతలో, పరిశుద్దతలో ఆయన _ ఉన్నత 

జీవితం గురించి అందరికీ తెలియచేశాడు. ఆ అర్హతుణ్లి (యోగ్యుత్తి దర్శించడం మంచిది. 

4. బ్రాహ్మణ లోహిక్కుడు అప్పడం మంగలివాడైన భేషికునితో యిలా అన్నాడు. ఇలారా, భేషికా! 

నువ్వు చాలా మంచివాడివి. సమాన గౌతముడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళు. వెళ్ళి ఆయన 

అనారోగ్యాన్ని నేను విచారించానని చెవ్హ జబ్బు తగ్గిందా స్వస్థతగా వుందా అని నా పేరు 

మీద అడుగు. ఆయనకు తీరిక వుందో థొ శ్రద్ద కనుక్కో! తీరిక లేకపోతే ఎప్పడు తీరికవుతుందో 

అడుగు. ఇవన్నీ తెలుసుకొని యిలా మాట్లాడు: “*వూజ్యులు గౌతములూ, మీరు, మీ భిక్కు 
బృందం రేపటి భోజనాన్ని బ్రాహ్మణ లోహిక్కుని యింట భుజించాలి.” 

ర. “మంచిది దొరా” అన్నాడు మంగలి భేషికుడు. అతడు లోహి హిక్కుడు చెప్పిన పనిని చేయ 

డానికి ఒప్పకున్నాడు. తనని ఆజ్ఞాపించిన విధంగా అతను ఆచరించాడు. తథాగతుడు అతని 

అబభందరనక్షి కా నంగా ఎలాగ ఆగాలా. జ వ జ 



260 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-వ్రసంగాలు 

6. తథాగతుడు తన అభ్యర్థనక ఆమోదం తెలియజేశాడని గ్రహించగానే, (ఆననం మీద 

నుంచి లేచి) బాహ్మణ లోహిక్కుని దగ్గరకు వచ్చి, యీ విధంగా చెప్తాడు భేషికుడు: “అయ్య 

గారూ! తమరు ఆజ్ఞాపించినట్లుగానే మీ పేరు మీద మహాత్ముణ్ణి భోజనానికి రమ్మన్నాను. ఆ 
ఇ 

అయ్యగారు ఒపేసుకొన్నారు.” 
సు 

7. ఆరోజు రాత్రి గడిచింది. అంతట ఉదయాన్నై లేచి బాహ్మణ ల్ నోహిక్కుడు వరమాన్నాన్నీ 

పాయసాన్నీ వండించాడు. ఆతర్వాత భేషికుడ్డ్ని పిలిచి, యిలా చెప్తాడు: “నేసికా! ఇలారా! 

చాలా మంచివాడివి నువ్వు. సమాన గౌతముడు ఎక్కడున్నాడో చూసి అక క్కడకు వెళ్ళు... 

వెళ్ళి భోజనాలు చేసే వేళయిందని తెలియచేయి. *“గౌతమా! త్వరగా రండి, భోజనం సిద్ధంగా 

వుంది అని సిలువు.” 

“అలాగే అయ్యగారూ!” అని బ్రాహ్మణ లోహిక్కుడు చెపినదాన్చి భేషిక్కుడు అంగీకరిం 
బు 

చాడు. ఆయన ఆజ్ఞాసించినట్టుగానే భేషిక్కుడు ఆచరించాడు. 

ప్రొద్దుటే తగిన దుస్తులు ధరించిన తథాగతుడు, భిక్షా క్షాపాత్రతో, బౌద్ద భిక్షువులతో సాల 

వాటికకు బయలుదేరాడు. 

8. ఆయన ముందు సాగుతుండగా, మంగలి భేషికుడు అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ, 

ఆయనని అనుసరించాడు. అతడు తథాగతునితో ఇలా చెపాడు; 
9 

“ప్రభూ! ఈ దిగువ చెప్పే కుల్చితవు అభిప్రాయం లోహిక్కునిలో వుంది. ఉదాహరణకు 
ఒక సమానుడో లేక బ్రాహ్మణుడో ఒకమేరకు జ్ఞానోదయం పొందాడనుకొందాం. దాన్ని గురించి 
అతడు వేరే ఎవ్వరికీ ఈ విషయం గురించి చెప్పడు. కారణం-ఒక మనిషి మరో మనిషి కోసం 
ఏం చెయ్యగలడు? ఇతరులకు చెప్పడం అంటే అర్ధం ఒక పాఠ బంధం నుంచి వెలువడిన 

వ్యక్త, మరో కొత్త బంధంలో చిక్కుకుపోవడం లాంటిది. అలాంటిదేననుకుంటాను, ఇది కూడా! 

(ఇతరులకు చెప్పాలనే కోర్కె). ఇది ఒకరకమైన మోహం.” ప్రభూ! తథాగతులు ఆయన 

(లోహిక్కుని) మనసులోని (భాంతిని తొలగించగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకోనం ఒక 
మనిషి మరో మనిషి కోసం ఏదైనా చేయగలుగుతా డు?” 

“అదే మంచిదనుకుంటాను, భేషికా! అదే మంచిదనుకుంటాను.” 

9. తథాగతుడు బ్రాహ్మణ లోహిక్కుని యింటికి వెళ్ళి తనకోసం ఏర్తాటు చేసిన ఆసనం మీద 

కూర్చున్నాడు. బ్రాహ్మణ ల్ లోహిక్కుడు-బుద్దుడికీ, బౌద్ద భిక్కువులుకీ-పరమాన్నాన్సీ, పాయసాన్ని 
తృప్తిగా వడ్డించాడు. “ఇక తినలేం. వద్దు, "వద్దు? అన్నదాకా వడ్డిస్తూనే వున్నాడు. తథాగతుడు 
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భోజనం చేయడం ముగించి; భిక్షాపాత్రనీ, చేతుల్నీ కడుకున్నాడు. ఆతర్వాత బాహ్మణ 

లోహిక్కుడు తక్కువ ఎత్తు వున్న ఆసనాన్ని తెచ్చుకొని తథాగతునికి దగ్గరగా _ వేసుకొని, 
దానిమీద ఆసీనుడయ్యాడు. అలా కూచున్న అతనితో తథాగతుడు ఇలా మాట్లాడాడు: 

లొ 

గాన్ 9 US హిక్కా! వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేనా? ఈ క్రింద చెప్పె కుల్ఫీతమయిన అభిప్రాయం నీ 

మనసులో పుట్టిందేనా (పైన ఉదహరించిన అభిప్రాయాన్ని ఆయన చెప్తాడు)?” 
అ 

“అది నిజమే గౌాతమా.” 

ct hs ళ్ శి ఇ ? కలో షా క. 10. “లోహిక్కా ఇప్పడేం అనుకుంటున్నావు సాలవాటికలో నీవు స్థిరపడ్డట్టైనా: 

“ఆ! సిరవడటీ గౌతమా!” 
ఈతి కం 

“అయితే లోహిక్కా! మాటవరసకి యిప్తడు ఒకరు ఇలా అన్నారనుకో! “బాహ్మణ 
పి 

లోహిక్కుడికి సాలవాటిక రాజ్యంగా వుంది. ఈ సాలవాటిక నుంచి వచ్చే ఆదోయాన్మీ, ఫల 

సాయాన్ని అంతటిని ఇతరులకు చిల్లిగవ్వ కూడా ఇవ్వకుండా ఆయననే అనుభనించనీయండి.' 

ఈ రకంగా మాట్లాడటం మీమీద ఆధారపడి బతికేవాళ్ళు వింటే ప్రమాదం. అవునంటావా? 

కాదంటావా?” 

“గౌతమా! అలా అనేవాడు ప్రమాదకారియైన వ్యక్తే!” 

“ఆ రకంగా ప్రమాదాన్ని సృష్టిం చేవాడు వారి మంచినీ, క్షేమాన్ని కోరేవాడు. అవుతాడా? 

అవ్వడా?” 

“అలాంటివాడు వారి క్షేమాన్ని గురించి ఆలోచించడు, గౌతమా!” 

“వారి క్షేమాన్ని పరిగణనలోనికి తీసుకోని వాని మనసు, వారిపట్ల (పీమతో స్థిరంగా 

వుంటుందా? విద్వేషంతో నిండి వుంటుందా?” 

“విద్వేషంతో నిండి వుంటుంది గౌతమా!” 

“కానీ ఒకరి మనసు విద్వేషంతో స్థిరంగా వుంటే, అది అనారోగ్యకరమయిన సిద్దాంత 

మవుతుందా? ఆరోగ్యకరమైనదవుతుందా.” 



262 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

“అనారోగ్యకరమైన సిద్దాంతం అవుతుంది. గౌతమా!” 

“ఇప్పడు, ఒక మనిషి అనారోగ్యకరమైన సిద్దాంతాన్ని కలిగి వుంటే, లోహిక్కా! తనకి 

వచ్చే రెండు జన్మల్లో నూ, ఒకదాన్ని ప్రాయశ్చిత్తంతో గడిపేలా గానీ! లేక పశువుగా పునర్జన్మ 

ఎత్తేలా గానీ వుంటుందని ప్రకటిస్తున్నాను.” 

11. “ఇవ్పడేం ఆలోచిస్తున్నావు. లోహిక్కా? కోనల నరేశుడు వసేనది అధీనంలో కాశీ, 

కోసల-రెండు పట్నాలు ఉన్నాయి గదా!” 

“అవును, వున్నాయి. నిజమే గౌతమా!” 

“అప్పడు భోహిక్కా! మాట వరుసకి ఒకరు ఇలా అన్నారనుకోండి: 'కోసలరాజు పసేనది 

అధీనంలో కానీ కో కిసలారెండు ప టలు ఉన్నాయి. ఇతరులెవరికీ ఏమీ వంచకుండా, ఆయననే 

కాశీ నుంచీ, కోసల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని, ఫలసాయాన్ని వూర్తిగా' అనుభవించనీయమనండి. 

పసనది రాజు మీద ఆధారపడి బతికేవారు వినేలా పై మాటలు అనేవాడు ప్రమాదకారి కదూ? 
మీకూ, ఇతరులకూ కూడా!” 

“అవును గౌతమా! అతను ప్రమాదం కలిగించే వ్యక్తే మరి!” 

“అలా ప్రమాదం కలిగించే ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తీ), వారి గురించి సానుభూతితో 

వుండగలడా? వృండలేడా?” 

“అతను వారి క్షేమం గురించి ఆలోచించడు, గౌతమా!” 

వాది క్షమం గురించి ఆలోచించని వాని మనసు వారి ఎడల (ప్రేమతో, దృఢంగా 

వుంటుందా? విద్వేషంతో వుంటుందా?” 

“విద్వేషంతోనే వుంటుంది. గౌతమా!” 

“ఒకరి మనసు ద్వేషంతో నిండిపోయి వుంటే, అది అనారోగ్యకరమయిన సిదాంతమా? 
ఆరోగ్యకరమైనదా?” 7 

“అది అనారోగ్యకరమయిన సిద్ధాంతమే, గౌతమా!” 
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“అనారోగ్యకరమయిన సిద్దాంతాన్ని గలిగిన మనిషి రాబోయే రెండు జన్మల్లోనూ ఒకటి-అ 
(op) 

తను ఆ జన్మలో ప్రాయశ్చిత్తంతో గడపడం గానీ, పశువుగా వునర్ణన్మ ఎత్తడం గానీ చేయాల్సిందే.” 

12 & 14. “అయితే అప్పడు లోహిక్కా! సాలవాటికను సొంతం చేసుకున్న మీరు, ఎవరికీ 

చిల్లిగవ్వ కూడా యివ్వకుండా, దాని మీద వచ్చే ఆదాయమంతా, ఫల సాయమంతా, ఒక్కరే 

లనుభవించమని, ఎవరయినా అంటే; కాశీ, కోసలాఈ రెండు నగరాల మీద అధికారం 

వున్న కోసల రాజు పసినది, ఆ రెండింటి మీద వచ్చే ఆదాయాన్ని, ఫలసాయాన్నీ అంతా తనే 

అనుభవించమనీ, ఒక్క చిల్లిగవ్వ కూడా ఎవరికి యివ్వనవసరం లేదనీ ఎవరైనా అంటే; అలా 

అనేవాడు మీమీద ఆధారపడి బతికేవారికి ప్రమాదం తెచ్చి సెడుతున్నాడనీ, లేదా రాజు మీద 

ఆధారపడి జీవించే మీకు, ఇతరులకు కూడా అలా చేస్తున్నాడనీ మీరు అంగీకరిస్తారు. ఆ విధంగా 

ఇతరులకు ప్రమాదం తెచ్చి పెట్టేవాడు, వారిపై సానుభూతి లేనివాడు. సానుభూతి లేని 

మనిషి మనసు శత్సత్త్యంతో నిండిపోతుంది. అలా శతృత్వంతో నిండిన మనసు అనారోగ్యకర 

సిద్దాంతం అవుతుంది. 

13 & 15. “లోహిక్కా, అదే విధంగా “ఒక సమానుడు కానీ, బాహ్మణుడు కానీ ఒకానొక 

ఉన్నత మానసిక స్థితికి చేరితే, దాని గురించి అతనెవరికీ చెపకూడదు. దేనికోసం ఒకరు 

వురొకరికి ఏదైనా వేయాలి? అనుకుంటాడు. ఇతరులకు చెపడం అంటే - పాత బంధనాలను 

వదిలించుకున్న తాను నురో కొత్త బంధంలోకి ప్రవేశించడమే కదా, అందుకని ఇతరులకు 

వెల్లడించాలనే కోరిక కూడా ఒక రకం మోహమే అంటాను” అని ఎవరైనా అన్నారనుకో. అలా 

అనేవాడు “సత్యాన్ని సాధించిన వాడూ రూపొందించిన సిద్దాంతాన్ని, క్రమశిక్షణని స్వయంగా 

చేపట్టిన తక్కిన వారి దారిలో అవరోధాలు కల్పిస్తున్నాడన్న మాట. వారు దీక్ష పొందే ఫలాన్ని, 

మరొక్క జన్మ పొందే ఫలాన్ని, జన్మరాహిత్య ఫలాన్ని, అర్హతత్వం పొందే ఫలాన్ని కూడా వారు 

పొందకుండా, తమ సద్వర్తన ద్వారా స్వర్గంలో బ్రహ్మానంద స్థితిలో పునర్ణన్మను వారు సాధించ 

కుండా అడ్డుపడంతున్నారన్న మాట. వారికి అలా అడ్డు పడుతున్నాడంటే వారి క్షేమం గురించి 

అతనికి సానుభూతి లేదన్న మాట. వారి క్షేమం గురించి పట్టని అతను మనసు శత్రుత్వంతో 

నిండిపోతుంది. మనను శత్రుత్వంతో నిండిపోయాక, అతనిదిక పసలేని సిద్దాంతం. అపసవ్య 

మైన సిద్దాంతాలున్న మనిషికి వచ్చే రెండు జన్మల్లోను ఒకదానిలో ప్రాయశ్చిత్తమా, జంతుజన్మో 
డు 

కలుగుతుందని ప్రకటిస్తున్నాను లోహిక్కా!” 

16. లోహిక్కా! ఈ ప్రపంచంలో నిందింపదగిన మూడు రకాలయిన గురువులు ఉన్నారు. 

అలాంటివారిని ఎవరు నిందించినా, వారికి పెట్టే చివాట్లావాస్తవాలు నిజం మీద ఆధారపడి 

వుండాలి గాని, అనుచితమైనవిగా వుండరాదు. ఆ మూడు రకాలు ఏమిటి? 

“లోహిక్కా! మొదటి రకం గురువు వుంటాడు. ఏ *సమాని స్థితిని సాధించడం కోసం 

అయితే ఇలు వాకిలీ వదలి పెట్టెసి బయటికి వచ్చేస్తాడో; ఇల్లులేని జీవితం గడువుతాడో, 

0 

' 
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దానే అతడు సాధించలేడు. తాను దాన్ని సాధించకుండానే, శిష్యులకు సిద్దాంతాన్ని (ధమ్మ 
ఇలా బోధిస్తుంటాడు:ః “ఇది నీకు మంచిది, దీనివల్ల నీకు ఆనందం కలుగుతుంది.” ఆ 
శ్రోతలు అతను చెప్పేదేమీ వినరు; అతను చెప్పే విషయానికి చెవి ఒగ్గి వినరు. అది వినడం 
వల్ల కలిగిన జ్ఞానంతో వారివారి హృదయాల్లో స్థిరత్వం ఏర్పడదు; గురువు చెప్తే బోధనలను 
పట్టించుకోకుండా ఎవరి తోవను వారు వెళతారు. ఈ వాస్తవాలన్షిటినీ గమనంలోకి తిసుకొని, 
ఆ గురువుని మందలించాలి. అంతేకాదు. ఇలాంటి మాటల్ని కూడా జోడించాలి: గీ 
పామ్మంటున్నా ఆ స్తీ వెంటబడే వాడిలాగానూ మొహం తప్పకుంటున్నా కావులించుకోవాలని 
చూ సేవాడిలాగాను వున్నావు. అటువంటి కామమే ఇది. (శిష్యులు నమ్మకున్నా, ఎవరూ వినకున్నా 
బోధకుని వలె డాబు కొట్టడం) కూడా. అయితే, దేనికోసం ఎవరైనా ఇంకొకరికి ఏదైనా చేస్తారు?” 

“లోహిక్కా! ఇతను ప్రపంచంలో నిందార్హుడయిన మొదటి రకం గురువు. ఇలాంటివాద్డో 
ఎవరు నిందించిన ఆ చివాట్లు వాస్తవాల మీద, సత్యం మీద ఆధారపడి న్యాయోచితంగా 
వుండాలి. అనుచితంగా వుండరాదు.” 

17. ఇహ లోహిక్కా! రెండో రకం గురువు గురించి చెబుతాను విను. ఇతను “సమానుని' 
స్థాయికి చేరుకోడు. నిజానికి దానికోసమే గృహస్థాశ్రమ జీవితాన్ని త్యజించి, గృహస్తాశ్రమం 
కాని వేరొక జీవితాన్ని ఎంచుకొంటాడు. తాను నాధించవలసినదాన్ని సాధించకుండానే, తన 
సిద్దాంతాన్ని శిష్యులకు బోధిస్తుంటాడు. అతను ఇంకా ఇలా చెబుతాడు. “ఇది నీకు మంచిది; 
దానివల్ల నీకు ఆనందం కలుగుతుంది” అని అంటుంటాడు. అతను చెప్పనదాన్ని అతని శిష్యులు 
వింటారు. తమ చెవులు ఒగ్గి మరీ శ్రద్ధగా వింటారు. అతను చెప్పిందాన్ని విని అవగాహన 
చేసుకొని తమతమ హృదయాల్లో దృఢమయిన అభిప్రాయాన్ని ఏర్తరచుకుంటారు. గురుబోధనల 
నుంచి వేరు కాకుండా తమకి తోచిన తోవను కూడా వారు లనుసరించరు. ఈ వాస్తవాలను 
ఆధారంగా చేసుకుని ఆ గురువును చివాట్లు పెట్టాలి. ఇంకా ఇలా చెప్తాలి: “నువ్వు ఎలాంటి 
వాడివంటే-తన స్వంత పొలాన్ని గురించి పట్టించుకోకుండా, పక్కవాడి సాలంలో పెరిగిపోయి 
వున్న కలువు మొక్కల్ని ఏరి పారెయ్యడానికి ఆలోచిస్తూ వృండే వ్యక్తి లాంటివాడివి. ఇదే నీ 
కోరిక. (నీకు నీవు బోధించుకోకుండా, ఇతరులకు బోధిస్తూ పోతుంటావు నీవు) ఎందుకోసం, 
అప్పడు, ఒక మనిషి కోసం మరో మనిషి చేయగలడు?” 

“లోహిక్కా! ప్రపంచంలో మందలించదగ్గ వారిలో ఈ రకం గురువు రెండో కోవకి 
చెందుతాడు. అలాంటివాణ్ఞి ఎవ్వరు నిందించదలచినా, వాస్తవాలు, సత్యం మీద ఆధారపడే 
అతణ్ని నిందించాలి తప్ప, అనుచితంగా మాత్రం కాదు. 

18. ఇహ మూడో రకం గురువుంటాడు. ఇతను తాను దేని గురించయితే యింటిని విడిచిపెట్టి, గృహస్థాశ్రమం కాని జీవితాన్ని ఎంచుకుంటాడో, ఆ 'సమానుని' స్థాయి ఆశయాన్ని సాధిసాడు. దాన్ని సాధించిన తను తన శిష్యులకు సిద్దాంతాన్ని బోధిస్తాడు యిలా: “ఇది నీకు మంచిది, 
f 
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దీనివల్ల నీకు ఆనందం కలుగుతుంది” అంటూ. కానీ ఆ శిష్యులు అతను చెప్పింది వినరు. 

అతను చెప్పెదానికి చెవులొగ్గరు. (ఏ కాస్తో విన్నా) ఆ విన్నదాన్నుంచి ఏర్పడ్డ అవగాహనతో వారి 
హృదయాల్లో స్థిరమయిన అభిప్రాయం ఏర్పడదు. గురువు చెప్పిన తోవను కాకుండా, వారు తమ 

తోవను తాము తొక్కుతారు. 

19. ఈ వాస్తవాల్ని ఎత్తిచూపిస్తూ అటువంటి గురువును యిలా మందలించాలి. “నీవెలాంటి 
వాడివంటే, పాత బంధాల్ని వూర్తిగా తెంచేసుకొనిి కొత్త బంధంలో చిక్కుకునే వాడివి. నీ 
ధోరణి అలాగే ఉంది. (నువ్వు బోధించటానికి వూర్తిగా శిక్షణ పొందకుండానే నువ్వు 

బోధిస్తూపోతున్నావు.) అయితే ఎందుకోసం, ఒక మనిషి మరో మనిషి కోసం చేస్తాడు? 

“లోహిక్కా! ఈ ప్రపంచంలో నిందించతగ్గ మూడో కోవకి చెందిన గురువు ఇతను. 

అతణ్ని ఎవరు మందలించినా అవి వాస్తవాల మీద, సత్యం మీద ఆధారపడి మాత్రమే 

ఉండాలి. అసంగతంగా మాత్రం వుండరాదు.” 

(i న్ ( జనం ఉల్లి 

20. “అతను (తధథాగతుడు) ఎవడైతే అలా మాట్లాడాతో ఆ లొబాక్క బ్రాహ్మణుడు ఆ 

మహాత్మునితో ఇలా అన్నాడు: “గౌతమా! అలా అయితే ఈ ప్రపంచంలో నిందకు గురికాని 

గురువు ఎవరైనా ఉన్నాడా?” 

“లేకేం, వున్నాడు. లోహిక్కా! ఈ ప్రపంచంలో నిందకు గురికాని గురువున్నాడు.” 

“అయితే గౌతమా! అతనెలాంటి గురువు?” 

(“సమన్నాఫాలిలో పొందుపరచిన విధంగా .వివరణ సమాధానం ఈ క్రింది విధంగా 

1. తథాగతుని (సత్యం జయించినవాని) ఆవిర్భావం, బోధనలు, శిష్యునితో ఆయన 

సంవాదం, గృహస్థాశ్రమం కాని స్థితిని ఆయన వరించడం. 

2. తాను ఆచరిస్తున్న శుద్ధ నైతిక ప్రవర్తన యొక్క చిన్నచిన్న వివరాలు. 

( ల 
3. తన ఆచరణ నుంచి హృదయంలో ఏర్పడ్డ ఆత్మ విశ్వాసం. 

4. తన ఇంద్రియాల ద్వారాలను కాపలా కాయటానికి సంబంధించిన పేరాగ్రాఫ్. 



266 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

5. *“జాగరూకత- ఆత్మ నిగ్రహం! జాగరూకత గురించిన పేరాగ్రాఫ్. 

6. నిరాడంబర జీవిత విధానం, ఉన్నదానితోనే సంతృప్తి చెందడం గురించిన పేరాగ్రాఫ్. 

7. విముక్తి సులభంగా వచ్చే కోపం, సోమరితనం, ఆందోళన, విభాంతి-నీటిని గురించిన 
పేరాగ్రాఫ్లు. 

8. విముక్తి ఫలితంగా శరీరమంతటా అలముకొన్న ఉల్లాసం, ప్రశాంతతను గురించిన పేరా 
(se 

గ్రాఫ్లు. 

9, చతుర్విధ ఘనాలకు సంబంధించిన పేరాగ్రాఫ్లు. 

10. జానం వల కలిగే అంతర ఎపి (ప్రథమ మార్గం గురించిన జానం) గురించిన పీరాగ్రాఫ్లు, Cy se) ణు nh [వ్యా 

1]. నాలుగు ఉదాత్త సత్యాల (గహింపు-కామం, (భ్రమలు, ఆడంబరాలు, అజ్ఞానం-యీ 
వుతుల నశింపు, ఆరత సిద్ధి-వీటికి సంబంధించిన పేరాగ్రాఫ్లు. ఆది బా 

ముకాయింవుగా చివరి పేరా; 

“గురువు ఎవరైనా లోహిక్కా! అతని క్రింద శిష్యుడు పై విధంగా విలక్షణతను సాధిం 
చడం-ప్రపంచంలో గురువుగా నిందకు ఆస్కారం లేనివాడవుతాడు. లోహిక్కా! అలాంటి 
వ్యక్తిని ఎవరు నిందించినా ఆ నింద అనౌచిత్యంతో కూడంకొన్నదవుతుంది. అది వాస్తవాల మీద 
సత్యం మీద ఆధారపడి వుండదు.” 

78. ఆయన యిలా చెప్పిన తర్వాతబ్రాహ్మణుడయిన లోహిక్కుడు గౌతమునితో ఇలా అన్నాడు: 

“గౌతమా! ఒక మనిషి పాపమోచన లోకవు అపాయకరమైన నిట్రాయి అంచుమీద వడ 
బోతుంటే, అతని జుట్టుని అందిపుచ్చుకొని, పట్టితెచ్చి, గట్టి నేల మీద జాగ్రత్తగా వుంచినట్టుగా 
నాపమోచన లోకంలో పడబోతున్న నన్ను ఎత్తి తెచ్చి నేలమీద నిలబెట్టావు! అత్యద్భుతాలు, 
గౌతమా! మీ నోటి నుంచి ఎలువడ్డ మాటలు ఆత్యద్భుతాలు. ఏ విధంగా అయితే నేల 
మీద పడేసిన వాటిని తెచ్చి, నిలబెడతారో. దాచేసిన దాన్ని ఎలాగయితే వెలుగులోకి తెస్తారో, 
దారితప్పన వారికీ సరైన తోవ ఎలా చూపిసారో, చీకటి మూగినచోట వెలుగు ప్రసరింపచే స్తే 
బాహ్య వస్తువులను చూడ్డం ఎలా సాధ్యమవుతుందో, అదేవిధంగా పూజ్యగౌతముని ద్వారా 
సత్యం నాకు అనేక రూపాల్లో దర్శనం ఇచ్చింది. నేను... నేను కూడా వూజ్య గౌతముణి, 



సంస్కర్తలూ - వారి భవతవ్యం 267 

' నన్ను తమ శిష్యునిగా స్వీకరించమని కోరుతున్నాను. నేటి నుంచి నేను వాలో 

ప్రాణం వున్నంతవరకు ఆయన్ని నా గురువుగానే ఎంచుకొంటాను.” 

అనువాదం: నిర్మలానంద, డా. పి.ఆపదరావు 

*అథస్ప్ఫూచకలు: 

మహాభారతం. అరణ్యపర్యం. 

-అదే- సభాపర్వం. 

మహాభారతం. 

. మహాభారతం, విరాట పర్వం. అధ్యా. 15. శో 10. 
యా 

మత్తు కలిగించే సురను తాగడం బ్రాహ్మణ స్త్రీలలో, కనిన వర్ణాల స్త్రీల సంగతి చెప్పవక్కరలేద్సు 

మధ్య ఆర్యావర్త,౨లో క్రీ.శ. ఏడెనిమిది శతాబ్దాల దాకా ఉన్నట్టు కుమారుభట్టు 'తంత్ర వార్తికం' 1 
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సురాపానానకి అలవాటుపడిపోయారు.” అని అందులో వుంది. కుమారిలభట్టు ధాన్యాల నుంచి తీసిన 

సురిను కాక్క శల నుంచి తీసిన మాధవ, మొలాసిస్ నుంచి తీసిన gs పానీయం విషయంలో 

బ్రాహ్మణ స్త్రీలను మాత్రమే తప్పపట్టాడు. క్షత్రియ, వైశ్య స్త్రీలను తప్పపట్టలేదు. 

6. మహాభారతం. ఆదిపర్వం. అధ్యా. 66. 

7. బుగ్వేదం 

రాఘ రు సై కా 

8. హరివంశం. అధ్యా. 2 

9. అదే. అధ్యా. 10. 

10. అదే. అధ్యా. 27. 

11. యాస్. నిరుక్త. అధ్యా. 5. కాండ. 6. 

12. హరివంశం. అధ్యా. 2. 

13. అదే 

14. అదే 

15. మహాభారతం, ఆదిపర్వం. అధ్యా. 193. 

16. అదే. ఉద్యోగపర్వం. అధ్యా. 106-123. 

17. చుహాఖారతం. అధ్యాయం 1-118. 

18. -అదే- అధ్యాయం. 66. 

19. 'రెలిజియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే హాప్కిన్స్ గ్రంథం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. 

20. సుత్త నిపాత, 

21. ప్రాట్ - బుద్ధిజమ్. 
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బౌదముత కీణత! పతనం! 
థి A 

[“విప్లవం-ప్రతి విప్లవం” అన్న విమర్శనాత్మక రచనతో భాగంగా “బౌద్ధమతం క్షీణతా 

పతనం”ను డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ రాశారు. మా దగ్గరున్న కాగితాలలో ఈ భాగావికి 

చెందినవి అయిదు పేజీలు మాత్రమే కనిపించాయి. అవి కూడా సరిచూసినవి కాదు. ఈ 
వ్యాసాన్ని మేం శ్రీ ఎస్.ఎస్.రేజ్ నుంచి అందుకున్నాం. దానిలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ దనూరితో 

చేసిన సవరణలున్నాయి. ఆ పద్ధెనిమిది పేజీల టైప్ చేసిన వ్యాసాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాం 
-సంపాదకులు] 

బౌద్ధమతం భారతదేశం నుంచి అద్భశ్యం కావడం ఎందరినో ఆశ్చర్యపరచినా, అది 
అంతుబట్టని విషయంగానే మిగిలిపోయింది. దీన్ని గురించి అనుక్షణం ఆలోచించే వాళ్ళకయితే 
ఇది విచారాన్ని మిగిలించే విషయమే. బౌద్ధమతం భారతదేశం నుంచి అదృశ్యం కావడం ఈ 
విషయంపై ఆసక్తి ఉన్న వారందరికీ అత్యాశ్చర్యకరమైన విషయమే కాదు, విచారకరం కూడా. 
కానీ, చైనా, బర్మా, జపాన్ సయాం, సిలోన్, ఇండోచైనా వంటి దేశాల్లో బౌద్దం దేదీవ్యమానంగా 

వెలుగొందుతోంది. ఒక్క భారతదేశంలో మాత్రమే అది అంతరించిపోయింది. బాద్ధమతం మున 

దేశం నుంచి నామరూపాలు లేకుండాపోవడమే కాదు. చాలామంది హిందువులు "బుద్దుడి పేరే 
నురచిపోయినట్లు అనిపిస్తోంది. అదెలా సంభవమైంది? ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న. "పంతృప్తి 
కరమైన సమాధానం లేకపోవడమే కాదు, అందుకోసం ఎవరూ ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. 
ఈ 'విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన తేడాను గుర్తించడంలో విఫలమవుతుంటారు. అదేమిటంటే 

బౌద్ధమత క్షీణతకూ, పతనానికీ ఉన్న తేడా. ఈ భేదాన్ని గుర్తించడం ఎందువల్ల అవసరమంటే, 
బౌద్దమత పతనం కారణాలు వేరు దాని క్షీణతకు కారణాలు వేరు. పతనం “సంభవించడానికీ 
చాలా ప్రషమైన కారణాలున్నాయి కానీ, క్షీణతకు మాత్రం అంత ఖచ్చితమైన కారణాలు లేవు. 

ముసల్మానుల ముట్టడితో బౌద్ధమతం నశించడం ఆరంభించిందనటంతో ఎలాంటి 

సందేహం లేదు. “బట్” Bus శత్రువుగా ఇస్లామ్ అవతరించింది. “బట్” అనే అరబ్ పదానికీ 
ఆర్థం “విగ్రహం” అవి. “బట్” పదం మూలమేమిటో చాలామందికి తెలియదు కావీ, అది 
నిజానికి బుద్దునికీ ఆరబిక్  అపభంశరూపం.' ఆ పదం వ్యుత్తత్తి సూచిస్తున్ల న్నదేమిటంటే ముసల్మా 
నుల దృష్టిలో విగ్రహారాధన అంటే బౌద్దమతమే. ఆ రెండూ ఓకటే. అందువల్ల వారి విగ్రహ 

విధ్వంసనం బౌద్ధమత విధ్యంపనంగా పరిణమించింది. బౌద్ధమతాన్ని ఇస్తామ్ భారతదేశంలోనే 
కాదు. అసలెక క్కడ వుంటే అక్కడ నాశనం చేసింది. ఇస్లామ్ అవతరణకు ముందు బౌద్ధం 
బాక్త్రియా, పార్ధియా, ల్హప్టనిస్తాన్, గాంధార, చైనీయ, తుర్కిస్తాన్లోనూ, దాదావు ఆసియా 
అంతటా విస్తరించి వుండేది! ఈ దేశాలన్షిటా: ఇస్లామ్ బౌద్దాన్ని నాశనం చేసింది. 
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స్మిత్ అనే పరిశోధకుడు? చెప్పినట్టు “ముసల్మాను దురాక్రమణదారులు అనేకచోట సాగిం 

చిన తీవమైన మారణకాండ సాంప్రదాయ హాందవ వివక్షను మించినటువంటిది. అంతేకాదు, 

ఆది (భారతదేశంలోని) అనేక ప్రాంతాల్లో బౌద్ధం అదృశ్యం కావడానికీ (పథాన కారణం.” 

అయితే ఈ వాక్యాల్షి అందరూ విశ్వసించలేరేమో! ఎందుకంటే ఈ వివరణ సమగ్రంగా లేదు. 

బౌద్దమతంతో పాటు బ్రాహ్మణ మతంపై మీద కూడా ముసల్మానులు దాడి జరిపారు. 

అలాంటప్తడు బౌద్దం మాత్రం అంతరించి బ్రాహ్మణ మతం ఎలా బతికి బట్టగట్టింది? ఈ వాదన 

బాగానే వున్నా పై సిద్దాంతాన్ని పూర్వపక్షం చేయలేదు. బ్రాహ్మణమతం బతికి బట్టకట్టందని 

అంగీకరించినంత మాత్రాన, బౌద్దం పతనానికి ఇస్లామ్ ఖడ్గం కారణం కాదన్నట్టు కాదు, అంటే, 

ఇస్లామ్ దాడిని బ్రాహ్మాణవుతం తట్టుకోవడానికీ, బౌద్ధం తట్టుకోలేకపోవడావికీ కారణమైన కొన్ని 

పరిస్థితులున్నాయని అర్ధం. (బ్రాహ్మణ మతం విషయంలో అదృష్టవశాత్తు, బౌద్దం విషయంలో 

దురదృష్టవశాత్తూ అదే వాస్తవం. 

ముస్లింల దురాక్రమణ దాడుల ముందు బ్రోహ్మణ మతం నిలదాక్కుకోవడానికి, బౌద్ద 

మతం బలి కావడానికి అనుకూలమైన ప్రత్యేక పరిస్థితులు నిశితంగా పరిశీలిస్తే మనాడు 

ప్రధానాంశాలు ప్రస్థటంగా మనకు కన్పిన్తాయి. ముస్తింల' దురాక్రమణలు, దాడులు జరి 

గిన కాలంలో బ్రాహ్మణ మతానికి రాజ్య మద్దతు ఎక్కువగా ఉండేది. బౌద్ధమతానికి ఆ 

సౌకర్యం లేకుండాపోయింది. మరింత ముఖ్యమైన వాస్తవమేమిటంటే, విగ్రహారాధన నిర్మూలన 

మతంగా ప్రారంభమైన ఇస్తామ్లో ఆ వేడి తగ్గి శాంతించేదాకా బాహ్మణమతానికీ రాజ్యమద్దతు 

కొనసాగుతూ వచ్చింది. రెండవది ఇస్తామ్ ఖడ్గం ముందు బౌద్ద గురువులు నిలబడలేక 

పోయారు. బ్రాహ్మణ మతం విషయంలో మత పెద్దలను ఇస్లామ్ నిర్మూలించలేకపోయింది. 

మూడోది-భారతదేశంలోని బ్రాహ్మణవాద పాలకుల వేధింపులకు తట్టుకోలేక సామాన్య బౌద్ధ 

మతావలంబకులంతా బౌడ్డాన్ని వదిలి ఇస్తామ్ను ఆశ్రయించారు. 

"పెన చెపిన అన్ని పరిస్థితులకూ చరిత్రలో ఆధారాలున్నాయి. ముస్తిముల అధీనంలోకి 

ర ఎ 

వచ్చిన మొదటి భారతీయ (ప్రాంతం సింద్. దానికో శూద్రరాజు ఉండేవాడు. కానీ ఓ బ్రాహ్మ 

ణుడు అతనిని గద్దె దింపి తన ఏలుబడిలోకి తీసుకున్నాడు. సహజంగానే అతని పాలన బ్రాహ్మణ 

మతాన్ని బలపరిచింది. ఇచ్లై కాసిమ్ క్రీస్తుశకం 712లో సింద్ను ఆక్రమించుకున్నప్పడు అక్కడి 

రాజు దాహిర్. అతను బ్రాహ్మణ వంశ పాలకుడు. 

తాను చూసినప్పడం పంజాబ్ను ఓ క్షత్రియ బౌద్ధ రాజవంశం పాలిస్తోందని హువాన్ 

త్సాంగ్ రాశాడు. క్రీస్తుశకం 880 వరకు పంజాబ్ను ఆ వంశమే పాలించింది. ఆ ఏడాదే 

“లల్లియ'” అనే బాహ్మణ “సినాపతి గద్దెను చేజిక్కించుకుని బాహ్మణ షాహి వాలనను ప్రారం 

రించాడు. 880మంచి 1021 వరకు ఆ వంశమే పాలించింది. పబుక్తగిన్, మొహమ్మద్లతో 

ఆరంభమైన ముసల్మానుల పంజాబు దండయాత్రల కాలంలో స్థానిక పాలకులు బ్రాహ్మణ మతా 

నికి చెందిన జయపాలుడు (960-980), ఆనందపాలుడు (980-1000), త్రిలో చనపాలుడు 
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(1000-1021). 

ఇక మధ్య భారతంలో మహ్మద్తో ప్రారంభమయిన దురాక్రమణల పర్వం షాబుద్దీన్ 
ఘోరీ దాకా కొనసాగింది. అప్పట్లో మధ్యభారతం వివిధ సామాజ్యాలుగా విడిపోయి వుంది. 

గులోహితులు మేవాడ్ని పాలిస్తే (ఇప్పటి ఉదయమవూర్) సంబార్ ట్రాంతాన ప్లై (ఇవ్వడు బుంది, 

కోట, సిరోహిగా విడివడి వుంది). చౌవానులు, కనోజ్ని ప్రతిహార్లుర, ధార్ని= ఇపర్మొర్డు, చేదిని 

వలచూగలు, అన్విల్వాడ్ను చౌడులు, బుందేల్ ఖండ్ను చెండెల్లాలు పరిపాలించారు. ఇప్పడు 

ఈ ప్రాంతాలన్నీ రాజవుత్రుల ఆధీనంలోకి వచ్చాయి. అయితే "బాహ్మణీకానికి వతాసువిలికే 

శక్తిగా ఆతర్వాత రాజవుత్రులు ఎలా రూపొందగలిగారో అనే అంశం అంతుబట్టని విషయం. 

అది తర్వాత చర్చిన్తాను. 

దురాక్రమణల కాలంలోనే బెంగాల్ తూరు, పశ్చిమ రాజ్యాలుగా రెండు సామాజ్యాలుగా 
9౨ 

చీలిపోయింది. పశ్చిమ బెంగాల్ను పాలరాజ వంశం వారు, తూర్పు బెంగాల్ను సేన వంశం 

వారు పాలించేవారు. 

సాలులు క్షత్రియులు. వారు బౌద్దులు. కాన్సీ వైద్య చెప్పినట్టు “వారి బౌద్దం ఆరంభ 

దశకే పరిమితమో లేదా నామమాత్రమో'. సిన రాజుల విషయంలో “భిన్నాభిప్రాయాలు నాయి. 

వారు క్షత్రియుల సైనిక వృత్తిని స్వీకరించిన (బ్రాహ్మణులని డాక్టర్ భండార్కర్ అంటారు. వైద్య 

వారు ఆర్య క్షత్రియులో చంద్ర వంశానికి చెందిన రాజ! వుత్రులో అంటారు. ఏది ఏవుయినా 

రాజవుత్రులవలెనే సేన రాజులు కూడా సాంప్రదాయ మతానికి గట్టి సమర్హకులు.5 

“దక్షిణాదిన నర్మదా ప్రాంతం ముస్లిముల ఆక్రమణకారులలో అప్పట్లో నాలుగు సామా 
జ్యాల కింద పాలించబడేది. 1. ముస్తిముల ఆక్రమణ కాలంలో 2. పశ్చేము చాళుక్యుల చేత, 

అలాగే ౩. పశ్చిమ తీరంలో కొంకణి ప్రాంతంలోని సలాహార నామ్రాజ్యం 4. తూర్పు తీరంలోని 

త్రికలింగుల గాంగ సామ్రాజ్యం. ఇవన్మీ ముస్లింల ఆక్రమణ కాలమైన క్రీశ 1000-1200 
కాలంలోనే వృద్ధి చెందాయి. అయితే వీటి కి ద ఉన్న కొన్ని సామంత రాజ్యాలు 12వ శతా 

బ్రంనాటికీ ఎదిగి 13వ శతాబ్దానికల్లా విముక్తి శ పాం సర్వ స్వతంత్రాలయ్యాయి. అవి. 1. 

సూదవులు పాలించిన దేవగిరి. 2, "కాకతీయుల ఓరుగల్లు. 3. హోయసలుల హళేబీడు. 4. 
"ండ్యుల మధుర. 5. చేరుల తిరువనంతపురం. 

పెన చెపిన వంశీయులందరు సనాతన బాహ్మణీకాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళే. 
లె 

భారతదేశం పై ముస్తముల ఆక్రమణలు క్రీస్తుశకం 1001లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ 

ఆకమణల ఆఖరి విడత క్రీస్తుశకం 1296లో అల్లావుద్దీన్ ధిల్లీ దేవగిరిని ఆక్ర కమించడంతో దక్షిణా 
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దికి చేరుకుంది. నిజానికి ముస్లిమ్ ఆక్రమణల పర్వం 1296లో ముగిసిపోలేదు. ఓడిపోయినా 
కూడా తలెత్తుతున్న స్థానిక పాలకులతో ముస్లిము ఆక్రమణదారుల యుద్దాలు కొనసాగుతూనే 

వచ్చాయి. ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవలసిన అంశం ఏమిటంటే, ముస్టిం ఆక్రమణ యుద్దాలు సాగిన 

మూడు వందల. సంవత్సరాలూ భారతదేశమంతా సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ మతావలంబకులైన 

రాజులే పాలించారు. ముస్లిమ్ ఆక్రమణదారుల చేతిలో దెబ్బమీద దెబ్బతిన్న ర్త బాహ్మణ మతం 

స్థానిక పాలకుల మద్దతు కోసం ప్రయత్నించి పొందగలిగింది. ముస్టిం ఆక్రమణదారుల చేతిలో 

అటువంటి దాడికే గురయిన బౌద్దానికి మ్మాత్రం ఏ ఆశా లేదు. బౌద్దానిది అరణ్య రోదనే 

అయింది. స్ధానిక పాలకుల పరోక్ష "వధ్వంసంలోనూ, ముస్టైం పాలకుల ప్రత్యక్ష ధ్యంసంలోనూ 

అది నామరూపాలు లేకుండా పోయింది. నలంద, విక్రమణిల, జగద్దల, వదంతవురి వంటి 

బౌద్ధ విశ్వ విద్యాలయాలను సైతం ముసల్మానులు విడిచిపెట్టలేదు. దేశమంతా విస్తరించి వున్న 

బౌద్ద ఆరామాలను కూడా ముస్లింలు నేలమట్టం గావించడంతో- బౌద్ద భికువులు వలసపోవటం 

మొదలయింది. పారుగు దేశాలయిన నేపాల్, టిబెట్లకు వేల సంఖ్యలో బౌద్ధ భిక్షువులు 

తరలివెళ్ళారు. ఈ క్రమంలోనే ఎందరో భిక్షువులు ముస్టిం సీనానుల కిరాతకాలకు బలయ్యారు. 

బౌద్ద భికుగరా న్ని ముస్తం ఆక్రమణదారులు ఎలా అంతమొందించిందీ పూసగుచ్చినట్టు ముస్లిం 

ఆధికారులే గ్రంథస్థం చేసారు. క్రీ.శ. 1197 కాలంలో జరిగిన బీహార్ దురాక్రమణలో ముసల్మాన్ 

జనరల్ ఒకడు బౌద్ద భిక్షువుల్ని ఎలా ఊచకోత కోశాడో వివరిస్తూ విన్సెంట్ స్మిత్ ఇలా 

వివరించాడు- 

“అనేక పర్యాయాలు బీహార్ పై బందిపోటు దాడులు చేసిన ఆ ముసల్మాను సైన్యాధికారి 

హఠాత్తుగా రాజధానిని పట్టుకున్నాడు. క్రీస్తుశకం 1243లో జరిగిన ఆ దాడి నుంచి బతికి 

యటపడ్డ ఒక వ్యక్తిని దాదావు సమకాలికుడైన ఓ చరిత్రకారుడు కలుసుకుని వివరాలు 

సేకరించాడు... బీహారు కోటను పట్టుకున్నది కేవలం 200 మంది ఉన్న అశ్వికుల దళం. 

వారు వెనుక ద్వారాన్ని ఛేదించుకుని వెళ్ళి కోటను పట్టుకున్నారు. పెద్దఎత్తున లూటీ చేశారు. 

ముండనం చేయించుకున్న బ్రాహ్మణులను - అంటే బౌద్ధ ఛిక్షువులను "ఊచకోత కోశారు. 

ఆ మారణకాండ ఏ స్థాయిలో జరిగిందంటే, చౌడ్డారామాల గ్రంథాలయాల్లోని వుస్తకాలలోవి 

అంశాలను వివరించే సమర్థుడు కావాలని విజేత కోరితే, వాటిని చదివి చెప్పగల వారెవరూ 

మిగలలేదు. ఆ కోట, ఆ సగరం అంతా కలిపి ఓ కళాశాల అట. హిందీలో కళాశాలను 

విహారముంటారు.లో 

జై 

బౌద్ద భిక్షువుల పై ఇస్తామిక్ ఆక్రమణదారులు సాగించిన మారణకాండ ఆ స్థాయిలో 

జరిగింది. "నాడ్డలివేటు వేర్లపైనే పడింది. బౌద్ద భిక్రుగణాన్ని వధించడం ద్వారా "ఇస్లామ్ 

బౌడ్డాన్నే చం 'సేస్ంది. ముద్ “భావజాలంలాగే, వతం కూడా ప్రచారం మీదే బతుకుతుంది. 

ప్రచారం లేకపోతే మతం విఫలం అవుతుంది. ఎంత ద్వేషించదగింది అయినా వూజారి వర్గం 

అనేది మత (ప్రచారాన్ని కొనసాగించడానికి అవసరం. ఎందుకంటే ప్రచారం ద్వారానే మతం 

నిలబడుతుంది. పూజారి వర్గం లేకుండా మతం అంతరించిపోతుంది. ఇస్లామిక్ ఖడ్గం 



272 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు- ప్రసంగాలు 

బౌద్ద మతానికి పూజారి వర్గం అనదగ్గ భికువులపై విరుచుకుపడింది. ఫలితంగా బౌద్దం 

నశించిపోయింది. లేదా విదేశాలకు వలస వెళ్ళింది. బౌద్ద జ్యోతిని నిలబెట్టడానికి ఎవరూ 
మిగలలేదు. 

బాహ్మణ వూజారి వర్గం విషయంలో కూడా అదే జరిగి వుండవచ్చు కదా అని అనవచ్చు. 
ఆ స్థాయిలో మాత్రం కాదు కానీ జరిగే వుండవచ్చు. కానీ బౌద్ద, బ్రాహ్మణ మతాల నిర్మాణంలో 

తేడా వుంది. ఆ తేడా ఎంత పెద్దదంటే, ఇస్తామ్ దాడికి బ్రాహ్మణ మతం తట్టుకుని, బౌద్దం 

తట్టుకోలేకపోవడానికి ఆ తేడాలోనే మొత్తం కారణం వుంది. ఆ తేడా రెండు మతాల పూజారి 

వర్గం నిర్మాణంలో ఉంది. 

బాహ్మణ మత వూజారి గణ నిర్మాణం చాలా వినతమెనది. దీని గురించిన సషమెన, 

ప్లప్తమైన వర్ణనను “ఇండియన్ ఆంటిక్యారీ' అన్న గ్రంథంలో కీర్తిశేషులు శ్రీ రామకృష్ణ భండార్కర్ 
అందించారు.” 

“పతి బ్రాహ్మణ కుటుంబమూ ఒక ప్రత్యేక వేదాన్ని, అందులోని ఓ ప్రత్యేక శాఖను 

అధ్యయనం చేస్తుంది. ఆ వేదానికి అనుబంధంగా ఉన్న సూత్రాలలో చెప్పనట్టు ఆ కుటుంబా 

నికీ సంబంధించిన క్రతువులో కర్మలూ నిర్వహించబడతాయి. అధ్యయనం అంటే, ఆ ప్రత్యేక 

వేదంలోని భాగాలను కంతలూ పట్టడమే. ఉత్తర భారతంలో అధిక వ్యాప్తిలో ఉన్న వేదం శ్వేత 
యజుర్వేదం. శ్రా మధ్యాందిన. వారణాసిలో తప్ప ఈ అధ్యయనం మిగతాచోట అంతరించి 

పోయింది. వారణాసిలో బ్రాహ్మణులు దేశంలోని" వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. 
గుజరాత్లో ఆది కొంత మిగిలి వుంది. అయితే మరాఠా ప్రాంతంలో ఎక్కువే. తెలంగాణాలోని 

బ్రాహ్మణుల్లో అధికులు ఇంకా ఈ అధ్యయనానికి జీవితాన్ని వెచ్చిస్తుంటారు. వీరితో చాలా 

మంది దక్రీణత కోసం దేశంలోని నలుమూలలకూ వెడతారు. ఆయా వ్రాంతాల స్థానికులు 

కృష్ణయజుర్వేదాన్ని, ఆపస్తంబ శాఖ సూత్రాల్ని వల్లె వేయించుకుని తమ సోమతుకు తగ్గట్టు 
సంభావనలినారు. బొంబాయికి తెలంగాణా బ్రాహ్మణుడు వచ్చి నన్ను దక్రీణ అడక్కుండా వారం 

కూడా గడవదు. ప్రతిసారీ నేను వారిచేత వల్లె వేయించుకుని, నా దగ్గరున్న అచ్చు ప్రతులలో 
సరిపోల్ఫుతుంటాను. 

వృత్తిరీత్యా ప్రతి వేద శాఖకీ చెందిన బ్రాహ్మణులు రండు తరగతులుగా ఉంటారు. 

గృహస్థులు, భిక్షుకులు. మొదటి రకంవారు లౌకిక వ్యాపకాల్లో వుంటారు. రెండో రకం వారు 

పవిత్ర గ్రంథాల 5 అధ్యయనానికీ, మతకర్మల ఆచరణకీ సమయం వెచ్చిస్తారు. 

పై రెండు రకాల వారూ రోజూ సంధ్యావందనం చేయాలి. ఈ సంధ్యావందనం 

వేదానికో రకంగా ఉంటుంది. కానీ “తత్ సవితుర్ వరేణ్యం” అనే గాయత్రి మంత్రం మాత్రం 

ఐదుసార్జో, ఇరవై ఎనిమిది సార్దో, నూటా ఎనిమిది సార్లో జపించడం అందరికీ వర్తించేదే. 
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సంధ్యావందనంలో ప్రధాన భాగం అదే. 

“ఆదికాక, చాలామంది బ్రహ్మయజ్ఞం కూడా రోజూ చేసారు. కన్ని సందర్భాలలో అందరూ 

దాన్ని చేస్తారు. ఇందుకు రుగ్వేదంలోని ప్రథమ మండలంలోని ప్రథమ రుక్కు, ఐతరేయ 
బ్రాహ్మణలోని ప్రారంభ వాక్యాలు, ఐతరేయ అరణ్యక ంలోని ఐదు భాగాలు, యజాస్-సంహిత, 

సామాసంహిత అధర్వ సంహిత, ఆశ్వలాయన కల్లసూత్రాలు, నిరుక్తం, ఖండాలు, నిఘం 

టువు, జ్యోతిష్యం, శిక్ష పాణిని, యజ్ఞవల్క్యం స్మృతి, మహాభారతం, కనదసూత్రాలు, జైమిని 

సూత్రాలు, బాదరాయణ సూత్రాలు వల్లించాలి.' 

ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవలసిన అంశం అధికారికంగా భిక్షుకునికి 8 గృహస్టునికి భేదం 

లేదు. ([బాహ్మణ మతంలో ఇద్దరూ వురోహితులే. భిక్షుకునితో సమానంగా స్థహష్ట్రునికి కూడా 

పౌరోహిత్య అర్హత ఉన్నది. ఒక గృహస్థుడు పౌరోహిత్యం స్వీకరించలేదంటే కారణం, ఆతను 

మంత్రాలలో పండితుడు కాకపోవడమో? తంతులు తెలియకపోవడమో మరేదైనా ఆకర్షణేయ 

మైన వృత్తిలో వుండడమో అయి వుంటుంది. బ్రాహ్మణ మత వ్యవస్థలి లో కులబహిష్కారం 

పొందని (పతి బాహ్మణుడూ పౌరోహిత్యానికి అర్హుడే. భక్షకుడు వాస్తవంగా వురోహితుడు. 

గృహస్థుడం పురోహితుడు కాగలిగిన అర్హుడు. బ్రాహ్మణ పురోహిత గణంలో బ్రాహ్మణులందరూ 

చేరడానికి అర్హులే. వురోహితునిగా వ్యవహరించడానికి బాహ్మణునికీ ప్రత్యేకమైన శిక్షణ గానీ, 

తంతు గానీ అవసరం లేదు. వూజా వునస్కారాలు జరపగలగడమే చాలు. బ్రాహ్మణ "మతంలో 

పౌరోహిత్యం ఎన్నటికీ అంతరించదు. ప్రతి బ్రాహ్మణుడూ వురోహితుడు కాగలిగినవాడే కాబట్టి, 

అవసరమైనవ డల్లా కొత్తవారు చేరుతుంటారు. దానికి అంతులేదు (There 15 nOthing to stop 

the rake’s life and progress) బౌద్దనుతంలో ఇది సాధ్యపడదు. మతాచార్యునిగా వ్యవహ 

రించాలంటే, ఆ హోదా అంతకుముందే పొందినవారి ద్వారా నిర్తిత తతంగం జరగవలసి 

వుంటుంది. బౌద్ద మతాచార్యుల ఊచకోత తరువాత ఆచార్యత్వ ప్రదానం అసాధ్యం కావడంతో, 

ఆ మతంలోని మతాచార్య గణం దాదాపు అంతరించిపోయింది. బౌడ్డాచార్యుల స్థానాలను భర్తీ 

చేయడానికి ప్రయ త్నమైతే జరిగింది. ఎక్కడి నుంచ వీలైతే అక్కడె నుంచి వారిని “ కీసుకోవలసి 

వచ్చింది. వారు ఖచ్చితంగా తగినవారు కాదు. హరప్రసాద్ శాసీ స్త్రి ప్రకారం. 9_ 

“ఛికువుల కొరత బౌద్ద మతాచార్య వర్గం కూర్పులో పెద్ద మార్పు తెచ్చింది. గృహస్థ 

మతాచాద్యూలైన ఆర్యలు భిక్షుకుల స్దానం తీసుకుని బౌద్దుల మలావసరాతను నెరవేర్చసాగారు. 

కొన్ని. తతంగాల ద్వారా వారు భిక్షుకుల ధార్మిక హోదాను పొందగలిగారు. (ఉపోద్దాతం 19.7, 

తటాకార గుస్ఫని ఆది కర్మాచరణను ఉటంకిస్తూ : 149, 1207-1208 పేజీలు) వారు ధార్మిక 

కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూనే, తాపీ పని, శిల్దం, కంనాలి, వడ్రంగి, త పనుల ద్యారా 

జీవిక సాధించేవారు. ఈ చేతివృత్తుల ధర్మాచార్యులు తరువాత కాలంలో భిక్షువుల సంఖ్యను 

మించిపోయారు. ప్రజల ధార్మిక మార్గదర్భ్శులయ్యారు. ఆయితే, వారి జీవన వృత్తుల కారణంగా 

అధ్యయనానికీ, ధ్యానానికీ, ఇతర ఆధ్యాత్మిక కృషికీ సమయం లేకపోయింది. పతనావస్థలో 
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కన దరించడాని, గానీ సంస్తరణల దారా పతనాని, ఆపడాని గానీ వారి నుంచి ఉన్న బౌద్దాన్టి ఉద్ధరిం న్ సంస్కరణ క్ష న 9) 

ఆధించలేము.” 

నూతన బౌద్ధ ధర్మాచార్యులు హోదాలో గానీ, అధ్యయనంలో గానీ - కపటంలోనూ, 

పాండిత్యంలో గానీ సమర్జులైన ప్రత్యర్థి బ్రాహ్మణులతో సరితూగలేకపోయారు.!0 

బ్రాహ్మణ మతం పతనం నుంచి నిలదొక్కుకోవడానికి, బౌద్దం నిలదొక్కుకోలేకపోవడానికీ 
బౌద్దం కంట బాహ్మణమతంలో స్వభావసిద్దంగా గొప్పతనం వుండడం కారణం కాదు. వారివాది 

పొరోహిత్యగణం ప్రత్యేక స్వభావాలలో ఆ కారణం వుంది. బౌద్దం తన పౌరోహిత్యగణం 

మరణించడం వల్ల, దానిని తిరిగి సృష్టించలేకపోవడం వల్ల మరణించింది. బాహ్మణ మతం 

దెబ్బతిన్నా చావు దెబ్బ తినలేదు. చనిపోయిన ప్రతి బ్రాహ్మణ వురోహితుని స్థానాల నురో 

బ్రాహ్మణుడు పూరించాడు. 

బౌద్ద మతావలంబకులు ఇస్లాంలోకి పరివర్తన చెందడం బౌద్దం పతనానికి కారణమన్న 

దావిలో సందేహం ఏమీ లేదు. 

అలహాబాద్లో 1938లో జరిగిన ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్లో మధ్యయుగాల, రాజవుత్ర 

విభాగంలో అధ్యక్ష 'ప న్యాసం చేస్తూ ప్రొఫెసర్ సురేంద్రనాథ్ సిన్ భారతీయ మధ్యయుగాల చరి 

(త్రకు సంబంధించి అపరిషృత సమస్యలను రెండింటిని సరిగ్గా ప న్నారు. అవి: రాజవుత్రుల 

మూలం, భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ముస్లిముల ఉనికికి కారణం. ఈ రెంటికీ నేటికీ 

సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు లేవు. రెండో సమస్యను ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఇలా చెప్తారు: 

“ఒక సమస్యను చర్చించడానికి నన్న అనుమతించండి. అదేమీ వూర్తిగా పురావస్తు 
సంబంధమైన ప్రశ్న కాదు. భారతదేశంలో ముస్లిమ్ జనాభా వివిధ ప్రాంతాలలో ఉండడానికి సరైన 
వివరణ లభించాల్సి వుంది. ఇన్దాము దురాక్రమణ మార్గంలో పయనించిందని, గలుచుకున్న 

రాజ్యాల ప్రజలను బలవంతంగా "నుతంలో చేర్చుకుందని" సాధారణంగా అనుకుంటాము. సరి 
హదు ఏ రాష్ట్రంలో, పంజాబ్లో ముస్టిముల ఆధిక్యం ఆ అభిప్రాయానికి మద్దతునిస్తున్నాయి. కానీ 
ఈ సిద్దాంతం తూర్తు బెంగాల్లో. ముస్టిములు అధిక మెజారిటీలో వుండడాన్ని “వివరించలేదు. 
కుషాణుల కాలంలో వాయవ్య సరిహద్దు రా ష్ట్రంలో టర్కిష్ ప్రజలు వుండి వుంటారు, ఆక్ర 
మణదారులతో ఉన్న జాతి సారూప్యం వల్ల వారు సులువుగా ఇస్తామ్లోకి పరివర్తన చెందారని 
అనుకోవచ్చు. కానీ, తూరు బెంగాల్లోని ముస్లిములకు జాతిపరంగా టర్కిష్లతో, ఆప్టన్ 
లతో సారూప్యం లేదు. మరి అక్కడి హిందువుల మత మార్తిడికి మరేవో కారణాలు వుండి 
వుండాలి.”!! 
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ఆ కారణాలు ఏమై వుంటాయి? ముస్తముల దురాక్రమణలలో కనిపించే ఈ కారణాలను 

(ప్రొఫెసర్ సేన్ స్పష్టంగా చూపించారు. సూటి సాక్ష్యం అనదగ్గ సింద్ ఉదాహరణను ఆయన 
స 12 ఇల వివరించాడు: 

“దచ్నాముని ప్రకారం సింద్లోని బొద్దులు బ్రాహ్మణ పాలకుల చేతిలో అన్నిర కాల 

అవమానాలను చవిచూశారు. అరబ్బులు వారి దేశంపై దాడికి దిగినప్పడం బౌద్దులు వారికి 

ునస్తూర్తిగా మద్దతు ఇచ్చారు. దాహిర్ హతుడై, అక్కడ ముస్తిం ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తరువాత 
ఇాద్దుతేకు నిరాశే ఎదురైంది. బొద్దుల విషయంలో అరబ్బులు" యుద్ధ పూర్వ జ్ఞ పేలని వునరు 

డ్రరించడానికి మాత్రమే స్థి స్పిరపడ్డారు.” హిందువులకు మాత్రం ప్రాధాన్యస్థాయి కట్టించారు. ఈ 

ప్ర్అలో బౌద్దులకు ఇస్తామ్ను క స్వికరించడం తప్ప గత్యంతరం లేకపోయింది. ఎందుకంటే నుత 
మూరర్తిడి చేసుకున్నవారు. పాలకులతో సమాన సౌకర్యాలకు అర్హులు. కాబట్ట సింద్ బొద్దులు పెద్ద 

సంఖ్యలో ఇస్తామ్లోకి వెళ్ళారు.” 

ప్రొఫెసర్ సేన్ చెప్పిన ఈ ముఖ్యమైన వివరాలు చూడండి; 

“ముస్టిములు ఇప్పడు అధికంగా నివసించే పంజాబ్, కాశ్మీర్, బీహార్ షరీఫ్ పరిసరాలు, 

వాయవ్య బెంగాల్ అనీ కూడా ముస్లిముల రాకవూర్వం బౌద్ద మత కేంద్రాలు కావడం 

ఆమూాద్భృచ్చి కానేరదు. రాజకీయ లాభానికి బౌద్దులు హిందువులకంటె సులువుగా లొంగివో 

యమూరనడం న్యాయంకాదు. రాజకీయ హోదా మెరుగుపరుచుకొనే అవకాశాల కోసమే మత 

మూర్తిడి చేసుకున్నారనడమూ సరికాదు.” 

భారతదేశంలోని బౌద్దులు బౌద్ధాన్ని త్యజించి ఇస్తామ్ను స్వీకరించడానికి దారితీసిన 

కారణాలపై దురద్భష్టనశాత్తూ "పరిశోధన "జరగలేదు. కాబట్టి, ఆ మత మార్తిడులకు బ్రాహ్మణ 

రాజుల వేధింవు ఎంత వరకు కారణమో చెప్పలేము. అయితే అదే ప్రధాన కారణమనడానికి 

వమూచనలు లేకపోలేదు. బౌద్దులను వేధింవులకు గురిచేసిన ఇద్దరు రాజుల గురించి మనకు 

ఉఆూరారాలున్న్మాయి. 

మొదట చెప్పవలసింది మిహిరకులుని గురించి. అతను హూణుడు. హూణులు క్రీస్తు 

కకం 4ర్ర్లో భారతదేశంపై దండెత్తి వచ్చి, పంజాబ్లో నేడు సియాల్కోట్గా పిలుస్తున్న 

పాకలను రాజధానిగా రాజ్యం ఏర్పరుచుకున్నారు. మిహిరకోలుడు క్రీస్తుశకం 528 ప్రాంతాల్లో 
రాజ్యం చేశాడు. విన్సెంట్ స్మిత్ చెప్పినట్టు:13 

“మిహిరకులుడు రక్తపిపాసి అయిన నియంత అని అందరూ అంగీకరిస్తారు. 'భారతదే 

శవు అత్తిలి అయిన మిహిరకులుడు హూణ స్వభావంగా చరిత్రకారులు చెప్పిన కూరత్వంతో 

మెిఎతిమ్రి వ్యవహరించాడు.” 



976 డొ. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

మిహిరకులుడు, స్మిత్ భాషలో14; “శాంతియుత బౌద్ద జనగణం'పై తీవ్ర శత్రుత్వాన్ని 

చూపి, స్టూపాలను విహారాలను కూలదసి దోచుకున్నాడు.” 

రెండవవాడు తూర్పు భారతీయ రాజైన శశాంకుడు. ఏడో శతాబ్దం ప్రథమ దశాబ్దంలో 

పాలించిన ఈ రాజు హర్షునీతో యుద్దంలో ఓడిపోయాడు. విన్సెంట్ స్కిల్ మాటల్లో 115; హర్షుని 
సోదరుని ఘాతకు హంతీకుడైన శళాంకుడు బహుశా గుప్త వంశీకుడు. అవాంఛకుడైన అతడు 

చౌద్దాన్ని ద్వేషించి దాన్ని రూవుమాపడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నించాడు. అశోకుడు భక్తిశ్రద్దలతో 
పోషించిన బుద్ధ గయలోని బోధి వృక్షాన్ని సె పెరికివేసి తగులబెట్టించాడు. పాటలీవుత్రంలో బుద్దుని 

పాదముద్రల శిలను పగులగొట్లాడు. విహారాలను ధ్వంసం చేశాడు. భిక్షువులను తరిమివేశాడు. 
నేపాలీ పర్వతాల దాకా ఈ హింసాకాండను కొనసాగించాడు.” 

ఏడో శతాబ్దం భారతదేశంలో మత వేధింపుల శతాబ్దంలాగా తోస్తుంది. స్మిత్ చెపినట్లు:16 
జాన క దట 

“ఏడో శతాబ్దంలో దక్షిణ భారతదేశంలో సోదర మతమైన జైనంపై భయానకమైన 
దాడులు జరిగాయి.” 

ముస్టిం ఆక్రమణ కాలానికి సమీపంగా వస్తే; వేధింపులే మత మార్చిడంలకు కారణమని 

సింద్ సంఘటన నిస్సందేహంగా చెబుతుంది. ఈ వేధింపులు ముస్లింల ఆక్రమణల వరకు 
కొనసాగాయి. నాడు ఉత్తరాది రాజులంతా బౌద్ద వ్యతిరేకులైన బ్రాహ్మణులో, రాజపుత్రులో 
కావడం కారణం కావచ్చు. 12వ శతాబ్దంలో కూడా జైనులపై దాడులు జరిగాయనడానికి తగిన 
చరిత్రకాధారాలున్నాయి. 1174-76 ప్రాంతంలో రాజ్యానికీ వచ్చిన గుజరాతీ శైవ రాజు అజయ 

దేవుడు జైనులపై నిర్జాక్షిణ్యమైన అణచివేత సాగించి, వారి నాయకుడిని హింసించి చంపాడని 
స్మిత్ పేర్కొన్నాడు. “తీవ అణచివేతకు సంబంధించి అనేక ఇతర సుప్రసిద్ధ ఉదాహరణలు 

కూడా చెప్పవచ్చు” అని ఆయన అన్నాడు. 

కాబట్టి బ్రాహ్మణ మత నిరంకుశత్వాన్నించి తపించుకోవడానికి' నూరంగా బౌదులు ఇసా 
ళు ఎ గి ణా చా 

మ్ను ఆశ్రయించడం వల్లనే బౌద్ధం పతనమైందన్న నిర్దారణకు విప్రతిపత్తి ఏది లేదు. చూపిన 
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బాహ్మణమత నాహిత్వం 

[ఈ వ్యాసం తాలూకు చెల్లాచెదరైన పేజీల్షి మేము చూడటం తటస్థించింది. పేజీలకు 

6 నుంచి 14; 17 నుంచి ౩39- నంబర్లు ఉన్నాయి. బౌద్ధమత పతనం, పరాజయం (Decline 

and Fall of Buddhism) అనే వ్యాసం కొనసాగింపు ఈ పేజీలు కావచ్చు. వీటిలో 5. కొన్ని పేజీలు 

(టైవు చేసిన) మొదటి పేజీలు. మరికొన్ని కార్బన్ కాపీలు. వేదాంత సూత్రాలు. - భగవద్గీతలోని 

విషయాలకు సంబంధించిన 14 పేజీల విషయం ఉంది. (1) బౌద్ధమత పతనం పరాజయం 

(2) బ్రాహ్మణ మత సాహిత్యం (3) వేదాంత సూర్రాలు, భగవద్గీత అనే పేర్లతో మూడు 

అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఈ భాగంలో అదే 4 పేరుతో ఉన్న వ్యాసాలకంటే అవి 'ఆకృతిలోను, 

విషయంలోను భిన్నమైనటువంటిని- సంపాదకులు] 

I 

వుష్యమిత్రుని కాలంలో రాజకీయ ఘన విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత 'పెంపొందిన 

బాహ్మణవుత నాహిత్యం నుంచి హేతువులనందించే వాస్తవాలను సమీకరించాలి. 

(1) మనుస్మృతి (2) గీత (3) శంకరాచార్య వేదాంతం (4) మహాభారతం (5) 

రామాయణం (6) వురాణాలు. అనే ఆరు రకాలుగా ఈ సాహిత్యాన్ని విభజించవచ్చు. ఈ 

సాహిత్యాన్ని విశ్లేషించడంలో బౌద్ధ మత క్షీణతకు దారితీసిన హేతువును లేదా హేతువులను 

సూచించగలిగిన వాస్తవాలను మాత్రమే వెల్లడించాలనుకుంటున్నాను. 

దీనిలో అసాధారణమైనది లేదా అన్యాయమైనది ఏమీ లేదు. ప్రజా జీవితం ప్రతిబింబించే 

దరణమే సాహిత్యం అని కదా చెబుతారు! 
ను 

ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాను. అది ఈ (బ్రాహ్మణ మత) సాహిత్యావ 

కాలానికి సంబంధించింది. వుష్యమిత్రుని విప్ప్తవం తర్వాతే ఈ పైన సూచించిన సాహిత్యం 
వెలువడిందనే విషయాన్ని చాలామంది అంగీకరింరు. ఛాందసులైనా, కాకున్నా చదువుకున్నా, 

చదువుకోకపోయినా చాలామంది హిందువులు తమ పవిత్ర సాహిత్యం అత్యంత ప్రాచీన కాలా 

నికీ చెందిందనే ప్రగాఢ విశ్యాసంతో ఉన్నారు. తమ సవిత్ర సాహిత్యం అత్యంత ప్రాచీన కాలానికి 

చెందిందనే నమ్మకం హిందూ విశ్వాసంలో భాగంగా కనిపిస్తుంది. 
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మనువు కాలానికి సంబంధించి, క్రీ.పూ. 185 తర్వాత అంటే వుష్యమిత్రుని విప్ణవం 

తర్వాత మనుస్మృతిని సుమతి భార్గవుడే రచించాడని తెల్లటానికి ఉన్న ఆధారాలను ఇదివరకే 

ఇచ్చాను. ఠః విషయాన్ని గురించి ఇంతకు నుంచ చెప్పవలసీందేమీ లేదు. 

భగవర్గీత రచనా కాలానికి సంబందించి అభిప్రాయ భేదాలున్నాయి. 

TR శాం మ వికీ కీవ శల తవ 1 ఎంత వూర్వమె చెప్పలేకపోయినప్పటికె క్ర.వూ. 3వ శతాబ్దానికి పూర్వమే భగవద్గీత 

ఉన్నదని శ్రీ తెలంగ్ భావించారు. 

ప్రారంభంలో ఉన్న భగవర్గీత కంటే నేడున్న గీత భిన్నమైనదని ప్రొఫెసర్ గార్డ్! అభి 

ప్రాయపడ్డారు. ఆదిలో ఉన్న భగవద్గీత మనకు యథాతథంగా అందకుండా కొన్ని అవసరమైన 

మార్తులకు లోనయిందనే అభిప్రాయంతో పలువురు హిందూ దేశేతర భారత చరిత్రకారులు 

ఏకీభవిస్తునా న్నారని వారు ప్రొఫెసర్ గార్డ్ సమ్మతిస్తున్నా రు. (ప్రొఫెసర్ గార్బ్ అభిప్రాయ ప్రకారం 

భగవద్గీత మూలానికి సంబంధించని 146 జోకా కాలు "పటి గీతలో ఉన్నాయి. గీతారచనా కాలం 

“క్రీశ 2వ శతాబ్దాని కంటె వూర్వమై ఉండదని” ప్రొఫెసర్ గార్బ్ అభిప్రాయం. 

బాలాదిత్య మహారాజు కాలంలో భగవద్గ్త రచన సాగిందని ప్రొఫెసర్ కోశాంబి దృఢా 

భిప్రాయం. ఆంధ్ర వంశ రాజులను... సంవత్సరంలో ఓడించిన గుప్త వంశానికి చెందినవాడు 
బాలాదిత్యుడు. క్రీశ. 467లో బాలాదిత్యుడు సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. కోశాంబి గీతరచనకు 

సంబంధించి అంత తరువాతి కాలాన్ని చెప్పడానికి రెండు కారణాలున్నాయి. క్రీశ 788వ 

సంవత్సరంలో జన్మించి క్రీ.శ. 820వ సంవత్సరంలో మరణించిన శంకరాచార్యులు భగవద్గీతకు 

భాష్యాన్ని. రచించేవరకు గీత: “వెల్లడి కాని సంకలనమే”. శంకరాచార్యుని కాలానికీ" 50 

సంవత్సరాల ముందే శాంత రక్షితుడు రచించిన తత్వ సంగ్రహంలో భగవద్గీత ప్రస్తావన ఎక్కడా 
లేదు. ఆయన చెప్పిన రెండో కారణం ఇది. వసు బంధువు విజ్ఞానవాద సిద్దాంత ప్రవర్తకుడు. 
వసుబంధ ఎజ్ఞానవాద విమర్శ బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో ఉంది. గీతలో బ్రహ్మసూత్ర భాష్య 

ప్రస్తావన ఉంది.2 కాబట్టి భగవద్గీత వసుబంధు బ్రహ్మసూత్ర భాష్యాలకు తర్వాతిది. గుప్త 
రాజయిన బలాదిత్యుని గురువు వసుబంధువు. కాబట్టి బలాదిత్యుని పరిపాలనా కాలంలో కాని, 

అతని అనంతర కాలంలో కాని భగవద్గీత రచన జరిగి ఉండాలి. 

శంక రాచార్యుని కాలం గురించి ఇంతకంటే అధికంగా చెప్పవలసింది ఏమీ లేదు. ఆయన 

ఎప్పడు పుట్టాడు, ఎంతకాలం జీవించాడు, ఏయే రచనలు చేసాడు-అనే విషయాల్ని గురించి 

భిన్నాభిప్రాయం లేదు. అయితే జీవితం గురించి మాత్రం కొంత చెపవలసి ఉంది. కానీ 
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విషయాన్ని మర్ రోచోట ప్రస్తావిస్తాను. 

మహాభారత రచనాకాల నిర్ణయం చేయటం దాదావు అసాధ్యం. అయితే దాని రచనా 

కాల నిర్ణయ ప్రయత్నాన్ని మాత్రం కొంతవరకు చేయవచ్చు. మహాభారతం మూడు దశల్లో 

సంకలితం అయంది. ప్రతి సంపాదకుడు గ్రంథ శీర్షికను, విషయాన్ని మార్చివేశాడు. మొదట్లో 
ఇది 'జయి అనే పేరుతో ప్రఖ్యాతమయింది. ళా అసలు పేరు మూడో కూర్తులో కూడా 

గ్రంథాదిలోను, గ్రంథాంతంలోను ఉంది. 'జయి అనే పేరులో విదితమయిన మూల గ్రంథాన్ని 

వ్యాసుడు రచించాడు. దాని రెండవ కూర్పులో అది భారతమనే పేరును సంతరించుకుంది. 

దీని సంపాదకుడు వైశంపాయనుడు. ఇద్ దొక్కటే భారతానికి ద్వితీయ రూపం కాదు. వైశంపాయ 

నునితో పాటు వ్యాసునికి ఇంకా సుమంత, జైమిని, పైల, శకులనే నలుగురు శిష్యు లున్నారు 

వారందరూ వ్యాసుని దగ్గర చదువుకున్నవారే. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రూపంలో భారతాన్ని వెలువ 

రించారు. ఈ విధంగా భారతానికి ఇంకా నాలుగు కూర్తులున్నాయి. వైంశంచాయనుడు మొతాన్ని 

కూర్చి తన కూర్తును తీసుకువచ్చాడు. మూడో సంపాదకుడు సాతి. వైశంసాయనుని భారత 

ప్రతికి ఆయను కొత్తరూపాన్షి ఇచ్చాడు. చివరి సౌతి పాఠానికి 'మహాభారతి'మనే పేరు వచ్చింది. 

పరిమాణంలోను కథావిషయంలోను కూడా ఈ గంథం బాగా పెరిగింది. వ్యాసుని “ఆయి 

8,800 శ్లోకాలు మించని చిన్ని కథ. వైశంపాయనుని చేతిలో ఇది 24000 శ్లోకాల గ్రంధంగా 
పెరిగింది. దీన్ని సౌతి 96,836 శ్లోకాల మహా గ్రంధంగా విస్తరించాడు. కథా విషయానికి సంబం 
ధించినంత వరకూ వ్యానుని జయ కౌరవ పాండవుల యుద్ద సంబంధిత కథకు మాత్రమే 

పరిమితం. వైశంపాయనుని చేతిలో ఇది ఇనుమడించింది. మూలకథకు ధర్మోపదేశం తోడ 

యింది. తొలుత కేవలం చారిత్రక గంథమయినా భారతం సాంఘిక, నైతిక, మత నియమాలను 

బోధించే ధర్మోపదేశ గ్రంథంగా మారింది. తుది సంపాదకుడయిన సౌతి దిన్ని ఒక జనగాధా 

సర్వస్వంగా తీర్చిదిద్దాడు. భారతంలో లేని, జనశ్రుతిలో ఉన్న చిన్న చిన్ని కధలను, చారిత్రక 

గాధలను కనుమరుగు కాకుండా ఉండటానికి లేదా ఒకేచోట సమీకృతం కావటానికి సౌతి 

ఏటన్నిటిని ఒక చోటకు తెచ్చారు. విద్యకు, జ్ఞానానికి కాణాచిగా భారతాన్ని తీర్చిదిద్దాలని సాతి 

)ంతమ లక్ష్యం. రాజనీతి, భూగోళం, ధనుర్విద్య మొదలైన అన్ని అంశాలను చేర్చటానికి 

వే కారణం. చెప్పినదాన్ని అరిగి లరిగి చెప్పటాన్ని గమనించినవ్షడు భి భారతం సాతి చేతిలో 

హభారతంి'గా ఎలా మారిందో స్పష్టమవుతుంది. 

క దీని రచనా కాలం గురించి చూద్దాం. కౌరవ పాండవుల మధ్య జరిగిన యుద్దం 
'సావీనముయినది అనే విషయంలో సందేహమేమీ లేదు. అంతమాత్రాన భారత రచనా 

కూడా దినంత ప్రాచీనమయిందే అని భావించనవసరం లేదు. అలాగని నవుకాలీనవు 

దని కూడా అనలేం. ఏ కూర్తు ఏ కాలంలో జరిగింది అనే విషయాన్ని రూఢి పరచడం 

వా కష్టమే. ఈ రచనా కాలానికి “సంబంధించి ప్రొఫెసర్ హాప్కిన్ఎ చెప్పినదాన్ని నై (ప్రస్తావించటం 

ఎంజనం. “టూకీగా చెప్పాలంటే మొత్తం మహాభారత రచన క్రీశ |. -400 మధ్య 
ఎగి వుండవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ, తర్వాత కాలంలో చేరినవి అని ఖచ్చితంగా తెలిసిన వాటిని 
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దృష్టిలో ఉంచుకోకుండాను, ఆతర్వాత కాలంలో చేరిన వేర్వేరు రచయితల లేఖనాల్ని లెక్కలోకి 

తీసుకోకుండాను ఈ: నిర్ణయం చేశాను.” 

కానీ ఇంకా తర్వాతి కాలాన్ని సూచించే ఇతర ఆధారాలున్నాయి. 

హూణుల ప్రసక్తి మహాభారతంలో ఉంది. క్రీ.శే. 455 సంవత్సరంలో లేదా ఆ 

ప్రాంతాలలో హూణులతో యుద్దం చేసి వారిని ఓడించినవాడు స్కందగుప్తుడు, అయినప్పటికీ 

హూణుల దండయాత్రలు క్రీశ 528 వరకు కొనసాగాయి. కాబట్టి స్కందగుప్తుని కాలంలో 

గాని, ఆతర్వాత గాని మహాభారత రచన జరిగిందనేది స్పష్టం. 

ఈ కాలం కంటే కూడా తర్వాత జరిగిందనటానికి దాఖలాలున్నాయి. మహాభారతంలో 

మ్రైచ్చుల లేదా మహమ్మదీయుల ప్రస్తావన ఉంది. మహాభారతం అరణ్యవర్వంలోని 190వ 

అధ్యాయంలో ని 29వ శ్లోకంలో గ్రంథకర్త “ప్రపంచమంతా మహమ్మదీయమయమౌతుందనీ” 

యజ్ఞాలు, కర్మకాండలు, ఆచార సంపర్కాలు, విధులు మొదలగు వాటికి కాలం చెల్లుతుందని 

తెలిపాడు. మహమ్మదీయుల ప్రస్తావనకు ఇది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. జరిగిన విషయాల్ని “మాత్రమే 

చెప్పడం వురాణ లక్షణం. భారత వురాణంా మహమ్మదీయుల దండయాత్ర జరగబోయే విష 

యంగా- భారతంలో - చెప్పినప్పటికీ, ఇది జరిగిన విషయాన్ని గూర్చి చెప్పినటువంటిదేనని స్తష్తం. 

కాబట్టి మహమ్మదీయుల "దండయాత్రల తర్వాతే మహాభారత రచన జరిగిందనటానికీ ఈ 

శ్లోకమే సరెన ఆధారం. 

ఈ నిర్దారణ బలపరచటానికి మరికొన్ని ఆధారాలు లేకపోలేదు. అదే అధ్యాయం 59వ 

ళ్లోకంలో “వృషలుల బాధలు భరించలేని బ్రాహ్మణులు తమను రక్షించే నాధుడే లేడని అంటూ 

పచ్చెత్తినట్లు పరుగెత్తుతారు-అని వుంది. 

ఈ క్టోకంలోని వృషలులు బౌద్ద మతస్థులు కానేకారు. (బాహ్మణులు ప కాలంలోనైనా 

పీడితులైనట్లు “సాక్ష్యం ఏమాత్రం లేదు. మరో "మాటలో చెపాలంటే బౌద్దుల కాలంలో బ్రాహ్మ 

యులు బౌద్ద  బిక్షువులతో సమానంగా స్వేచ్చ అనుభవించేవారు. ' సంస్కృతి హీనులు” అని అర్ధం 

డన వృషలులు ప్రస్తావన మహమ్మదీయ దురాక్రమణదారులకే సంబంధించినదయి ఉండాలి. 

అరణ్య పర్వంలోని అదే అధ్యాయంలో మరికొన్ని శ్లోకాలున్నాయి. అవి 65, 66, 67 

శ్లోకాలు. ఈ ఖ్లేకాలలో “సమాజం విచ్చిన్నమౌతుంది. ఏడుకలను (YEDUKAS) ప్రజలు వూజి 

స్తారు. దేవుళ్ళను బహిష్కరిస్తారు. ద్విజులను శూద్రులు సేవించరు. ప్రపంచమంతా ఏడుకల 

మయమవుతుంది. అదే యుగాంతం” అని పేర్కొనడం జరిగింది. 

ఇంతకీ ఏడుక పదానికి అర్ధమేమిటి? కొందరు బౌద్ధ చైత్యమని దీనికీ అర్ధం చెప్తారు. 

కానీ దీన్ని కోశాంబిడే అంగీకరించడు. బౌద్ద సాహిత్యంలో" కానీ, వైదిక వాజ్మయంలో "కాని 
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“ఏడుకి శబ్దం చైత్యం అనే అర్ధంలో పైగా; మహేశ్వర భట్టు వ్యాఖ్యానించినట్టు అమరకోశం 

ఏడుకకు బలం కోసం చెక్క "నిర్మాణం కలిగిన గోడ అని అర్ధం చెప్పంది. ఏ కా అనే 

దాన్ని మహమ్మదీయులు ప్రార్థనలు చేసే “ఈద్దా'యేనని కోశాంబి భావించారు. ఈ వ్యాఖ్యే 
వాస్తవమైతే ఆ మహాభారత భాగాలు మహమ్మదు గోరీ దండయాత్ర తరువాతి రచనలనేది 

స్తష్టదమువుతుంది. ఇబన్ కానిమ్ ఆధిపత్యంలో క్రీ.శ. 712లో మహమ్మదీయుల మొదటి 

దండయాత్ర జరిగింది. ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని పట్టణాలను స్వాధీనం చేసుకొన్నా అతడు 
పెద్దగా విధ్వంసకాండకు పూనుకోలేదు. ఆతర్వాత దండయాత్ర చేసిన గజనీ మహమ్మద్ గుళ్ళూ 

గోపురాలను, బౌద్భారామాల్ని ధ్వంసం చేయడంతో పాటు రెండు మతాలకు చెందిన వూజారుల్లి 

ఊచకోత కోశాడు మసీదులను లేదా ఈద్గార్లను నిర్మించే కార్యక్రమాన్ని అతడు చేపట్టలేదు. 

మహమ్మద్ గోరీ ఈ పనిచేశాడు. కాబట్టి కశ 1200 దాకా మహాభారత రచన పూర్తి కాలేదని 
తెలుస్తుంది. 

మహాభారతంలాగానే రామాయణం రచన కూడా మూడు దశల్లో జరిగినట్టు కనిపి 
స్తోంది. మహాభారతంలో రామాయణానికి సంబంధించిన రెండు రకాల _ ప్రస్తావనలున్నాయి. 
రచయిత ప్రసక్తి లేకుండా ఒక సందర్భంలో రామాయణ ప్రస్తావన మహాభారతంలో ఉంది. 

ఇంకో సందర్భంలో వాల్మీక-రామాయణ రచయిత అనే ప్రస్తావన ఉంది. కానీ ఇప్పడున్న 

రామాయణం మాత్రం వాల్మీకి రచించినది కాదు.5 సి.వి. వైద్యగారిరి అభి ప్రాయంలో- 

“పరిశోధకుడు, ప్రామాణిక వ్యాఖ్యాత అయిన కటకుడు ఆమోదిస్తునప్పటికీ, ఇపుడున్న 
రామాయణం వాల్మికి రచించిన అసలు రామాయణం కానేకాదు. రామాయణాన్ని గాఢంగా 

ఆరాధించే అతి ఛాందసులు గూడా ఈ సత్యాన్ని కాదనలేరు. జిజ్ఞాసతో చదివే ఏ పాఠకుడైనా 

రామాయణంలోని ద్వెధిభావాల్ని ఇట్టే గ్రహించగలడు. బెంగాలీ లేదా గుజరాతీ భాషలలోని 

రామాయణ గ్రంథాల్లోని అధిక పాఠాలు, ఆసందర్భ విషయాలు, అన్వయరాహిత్య శోకాలు దీనికి 

ప్రబల నిదర్శనం. వాల్మీకి రచించిన రామాయణం ఆతర్వాత ఎన్నో మారుులకు లోనయి, ఇప్పటి 
) 

రూపాన్ని సంతరించుకున్నట్లుగా ఎవరన్నా అంగీకరిస్తారు.” . 

భారతంలో లాగానే రామాయణంలో కూడా కథాంశం రానురాను అభివృద్ది చెందింది, 

మొదట అది (రోమాయణం) రాముని భార్య సీతను రావణుడు ఎత్తుకుపోయిన కారణంగా 

ఏర్పడ్డ రామాయణ యుద్ద కథ మాత్రమే. రెండో' మార్పులో అది 'ధర్మోపదేశంతో కూడిన 

కధ “అయింది. కేవలం చారిత్రక గ్రంథస్థాయి నుంచి రామాయణం. సాంఘిక, నైతిక, ధార్మిక 

విధులను ప్రబోధించటం లక క్ష్య్యమైన ధర్మోపదేశ గ్రంథంగా మారింది. రామాయణం మూడో 

కూర్తు సంతరించుకున్నవుడు మహాభారతంలాగానే ప్రాచీన కథా, జ్ఞాన, తత్వ, కళా, శాస్తాల 

సమాహారం అయింది. 

రామాయణ రచనా కాలానికి సంబంధించి ఒకటి మాత్రం ఖాయం. రాముని ఉదంతం 
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పాండవుల వృత్తాంతం కంటె ప్రాచీనమైనది. కాని మహాభారత రచనతో పాటు రామాయణ 
రచన కూడా సమానవేగంతో కొనసాగింది. రామాయణంలోని కొన్ని భాగాలు మహాభారతం 

కంటే ప్రాచీనమైతే కావచ్చు కానీ మహాభారత రచన వూర్తయిన తర్వాతనే రామాయణంలోని 
చాలా భాగాల రచన సాగిందనడం నిస్సందేహం.”? 

(అసంవూరం) 
రా 

Il 

1) భగవద్గీత 2) వేదాంత సూత్రాలు ౩) మహాభారతం 4) రామాయణం ర) 
పురాణాలు అనే వాజ్మయం నుంచి నేను చెప్పదలచుకున్న విషయాలను వెల్లడిస్తాను. బౌద్దమత 
పతనానికి హేతువుగా, హేతువులుగా పనికివచ్చే వాస్తవాలను మాత్రమే ఈ వాజ్మయ విశ్లేణలో 

వెల్లడిస్తాను. 

ఈ సాహిత్యంలోని విషయాన్ని పరిశీలించే ముందు ఈ సాహిత్యం పుట్టిన కాలాన్ని 

గూర్చి ముందుగా ప్రస్తావిస్తాను. వుష్యమిత్రుని విప్టవానంతరం ఈ సాహిత్యం ఆవిర్భవించిందనే 
విషయాన్ని అందరూ అంగీకరించరు. ఛాందనులైనా కాకున్నా జ్ఞానులైనా అజ్ఞానులైనా హిందు 

వులు తమ పవిత్ర మత సాహిత్యం అత్యంత ప్రాచీన కాలానికి చెందినదనే ప్రగాఢ విశ్వాసంతో 
ఉన్నారు. నిజానికి తమ పవిత్ర సాహిత్యం అత్యంత ప్రాచినమని నమ్మవలసిన అవసరం హిందూ 

విశ్వాసంలో భాగంగా కనిపిస్తోంది. 

(1) భగవర్గ్త 

భగవద్గీతతో ప్రారంభిద్దాం. దీని రచనా కాలం వివాదాస్తదం. క్రీపూ. 200 సంవత్సరం 

గీతారచనా కాలానికి అంతిమావధి అని తెలంగ్రీ భావించారు. “ప్రస్తుత భగవద్గీత రచనా కాలం 
శకయుగం ప్రారంభం కావడానికి పూర్వం 500 సంవత్సరాలకు మించదోని క్రీర్తికేషులు తిలక్ 

విశ్వసించారు. అంటే ప్రస్తుత గీత రచనా కాలం సుమారు........ గీతరచనా కాలం క్రీ.శ 

200 నుండి 400 సంవత్సరాల మధ్య కాలమై ఉండాలని ప్రొఫెసర్ గార్చ్10 భావించారు. 
తిరుగులేని భోగట్టాతో కోశాంబి ఇంకో దృక్తధాన్ని వెల్లడించారు. 

గుప్త బలాదిత్యుని పరిపాలనా కాలంలో భగవద్గీత రచింపబడిందని ప్రొఫెసర్ కోశాంబి 
దృఢాభిప్రాయం. బలాదిత్య మహారాజు ఆంధ్ర “వంశాన్ని... సంవత్సరంలో ఓడించిన గుప్త 
వంశానికి చెందినవాడు. క్రీ.శ. 467లో బలాదిత్యుడు సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. గీత రచనా 
కాలమింత అర్వాచీనమని చెప్పటానికి అతనికీ రెండు కారణాలున్నాయి. క్రీశ. 788లో జన్మంచి 
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క్రీ.శ. 820లో మరణించిన శంకరాచార్యుడు భగవద్లీతకు భాష్యాన్ని రచించేదాకా, అది 

(భగవద్గిత) తెలియనిదే. శంకరాచార్యుల కాలానికి 50 సంవత్సరాల ముందే శాంతరక్రీతుడు 

రచించిన తత్ససంగ్రహంలో దీని ప్రస్తావన నిస్సందేహంగా లేదు. ఆయన చెప్పిన రెండో 

కారణాం-వసు బంధువు విజ్ఞానవాద సిద్దాంత ప్రవక్తకుడు. శంకరుని బ్రహ్మసూత్ర భాష్యంలో 

వసుబంధు విజానవాదానికి సంబందించిన విమర్శ ఉంది. భగవద్గీతలో బ్రహ్మసూత్ర ఖాప్య 

ప్రస్తావన ఉంది. గె కాబట్టి గీత వసు బంధువుకు, బ్రహ్మసూత్ర భాష్యానికి తర్వ్యాలిదై ఉండాలి. 

వసుబంధువు గుప్త రాజయిన బలాదిత్యుని గురువు కాబట్టి బలాదిత్యుని పరిపాలనా కాలం 

అంటే క్రీ.శ. 467 ప్రాంతంలో లేదా ఆతర్వాత కాలంలో భగవద్గీత రచన జరిగి ఉండాలి 

లేదా కనీసం కొన్చి భాగాలు ఆ కాలంలో అసలు కూర్తుకు చేర్చబడి ఉండాలి. 

భగవద్గీత రచనా కాలం గురించి అభిప్రాయభేదం ఉన్నా భగవద్గీత పలు కూర్తులకు 

లోనైందనే విషయంలో మాత్రం అభిప్రాయభేదం లేదు. భగవద్గీత మనకు మౌలిక రూపంలో 

రాలేదని, పలువురు సంపాదకుల చేతులలో కాలకమేణా పలు మారులకు చేర్పులకు లోనైందని 

అందరూ విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ మూర్తులు చేసిన సంపాదకులందరూ సమాన శక్తిసనాదు ర్ద్యాలః 

కలవారు కారనేది స్పష్టం. ప్రొఫెసర్ గార్చ్12 సూచించినట్లుగా 

“గీత “ప్రతిభావంతుని కళాత్మక దృష్టితో నిర్మితమైన కళాసృష్టి ఏమాత్రమూ” కానేకాదు. 
చాలాసార్లు తరచుగా చెప్పిందే చెప్పడం, ఆడంబరంతో కూడిన పరస్తర పదాలతో పదేపదే 

వివరించడం కనిపిస్తుంది. "సాహిత్యపరంగా చూచినా వ్యక్తక కరణాలు అనేకం వీరికనుకూలంగా 

ఉపనషద్యాజ్మయం నుంచి యథాతధంగా గ్రహాంచడం జరిగింది. సమర్గుడైన కని ఎప్పడు రః 

పని చేయడు. సత్త్వ, రజో, తమో గుణాల గురించి భారతీయ ఛాందసంతో వర్గీకరించడం 

జరిగింది. నిటి ద్వారానే కాక గీత నిజమైన సృజనాత్మక తపనతో సృష్టి కాలేదనడానికి ఇంకా 

చాలా దాఖలాలున్నాయి... 

ఒకవైపు జెన్నత్యం, మరోవైపు అల్పత్వం, ఒకవైపు హేతువు మరోవైపు నిర్దేశుకత లక్షణా 
లుగా కలిగినదని భగవర్శితను గూర్చి హప్కిన్స్ అన్నాడు. “అక్కడక్కడ మెరువులు, మార్మిక 

గాంభీర్యం ఉన్నప్పటికీ, భగవద్గీత ప్రస్తుత రూపంలో కవత్వంగా మాత్రం అసంత్భప్తినే కలిగిస్తుంది. 

వదేపదే చెప్పిందే. చెప్పడం, పదబంధ నిర్మాణంలోనూ, వాటి అర్థాలలోనూ వైరుధ్యాలుండడం 

చూస్తే ' అదీ అద్భుత గీతం, వెంట్రుకలు నిక్క బొడిపించే గీతం అన్న వర్ధన ఎవరికీ ఆశ్చర్యం 
న గదు క) లొ 
అవు ఇ 

పాశ్చాత్యుల దృక్షథమని దీన్ని తిరస్కరించకూడదు. భగవద్గీతా రచనలో పాలుపంచుకున్న 

కొందరికి వ్యాకరణ నియమాలు కూడా సరిగ్గా తెలియవనే విషయాన్ని ప్రొఫెసర్ రాజ్వాడే13 
వాదన బలపరుస్తుంది. 
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విబ్ళిన సంపాదకుల వల్ల భగవద్గీతకు వేర్వేరు కూర్తులేర్దడ్డాయని అందరూ అంగీకరిస్తున్న 

గీతలో ఏ భాగాలు అసలైనవో, ఏ భాగాలు తర్వాత కాలంలో చేర్చబడ్డాయో అనే విషయంలో 

వారు ఏకాభిప్రాయంతో. లేరు. కీ.శే, రాజారాయ్ శాస్తి అభిప్రాయంలో భగవద్గీత మూలంలో 
60 శ్లోకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. భగవర్గీత మూలంలో మొదటి 11 అధ్యాయాలు మాత్రమే 
ఉన్నాయని, 12 నుంచి 18 వరకు ఉన్న అధ్యాయాలు ఆతర్వాత చేర్చినటువంటివని హంబోల్ 

అభిప్రాయపడ్డారు. భగవద్గీతకు ప్రాణం మొదటి 14 అధ్యాయాలేనని హాప్కిన్స్ అభిప్రాయం. 

ప్రొఫెసర్ రాజ్వాడే ఉద్దేశంలో 10, 11 అధ్యాయాలు కల్పితాలు. భగవద్గీతలో 146 శ్లోకాలు 
కొత్తగా చేరినవనీ ఇవి భగవద్గిత మూలంలో లేనివన్సీ అంటే 1/5 వంతు గీత అనంతర 

కాలంలో కూర్చినట్టిదని ప్రొఫెసర్ గార్బ్ అభిప్రాయం. 

గీతకారునిగా ఎవర్నీ ఎక్కడా పిర్కొనలేదు. రణభూమిలో కృష్ణార్ణునుల మధ్య జరిగిన 
సంభాషణ గీత. కృష్ణుడు తన తత్వాన్ని ప్రబోధించడం ముఖ్యాంశం. కౌరవుల తండ్రి అయిన 

ధృతరాష్ట్రునికి సంజయుడు కృష్ణార్దునుల సంభాషణను నివేదిస్తాడు. గీత మహాభారతంలో 

భాగమై ఉండాలి. సందర్భాన్ని అనుసరించి మహాభారతంలో గీతకు సహజంగా స్థానం ఉండాల్సి 

ఉండగా అక క్కడ దానికీ స్తానం లేకపోవడం కన్తిస్తుంది. దానికది ఒక ప్రత్యేక స్వతంత్ర (గంధం. 

అయితే దీనిని ఎవరు రాసిందీ ఇదమిత్తంగా తేదు. కృష్ణార్దునుల మధ్య జరిగిన సంభాషణను 

ధృతరాష్ట్రునికి నివేదించవలసిందిగా సంజయుణ్ణి వ్యాసుడు కోరినట్లుగా మనకు తెలుసు. కాబట్ట 

వ్యాసుడే గీతాకారుడు అని కొందరు అనవచ్చు. 

(2) వెదాంత సూత్రాలు 

ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా వేదాలు, బాహ్మణాలు ఆరణ్యాకాలు, ఉపనిషత్తులు వైదిక 

వాజ్మయంలో భాగాలు. విషయాన్నిబట్టి ఈ వాజ్మయం రెండు రకాలు. మొదటిది కర్మకాండగా 

పిలిచే మతవిధులు, ఆచార వ్యవహారాలు, సంస్కారాలకు సంబంధించిన వాజ్మయం. ఇక 

రెండవది జ్ఞానకాండ అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ప్రతిపాదించే వైదిక ప్రతిపత్తి కలిగిన వాజ్మియ.. 
అ ఖా రా క 

వేదాలు, బ్రాహ్మణాలు ఈ వాజ్మయంలో మొదటి తరగతి చెందినని కాగా; ఆరణ్యకాలు, 

ఉపనిషత్తులు రెండో తరగతికి చెందుతాయి. 

వైదిక సాహిత్యం బృహత్తరిమాణంలో వృద్ది పొందింది. ముఖ్య విషయమేమిటంటే అది 
విశృంఖలంగా విస్తరించింది. ఈ అస్తవ్యస్త పరిస్థితిని తొలగించి ఒక క్రమాన్షి కలిగించడానికి ఒక 

సమన్వయ పద్దతి అవసరం. ఈ సమన్వయావశ కతలోంచి మీమాంస పుట్టుకొచ్చింది. ఇది 

వైదిక వాజ్బయంలోని పఎత్ర మంత్రాల్షి విశదీకరించే తత్వజిజ్ఞాస శాఖగా వికసించింది. ఈ 

'సమన్వయావశ్యకతను గుర్తించినవారు కర్మకాండ భాగాన్ని వ్యవస్ట్రీకరించేవారు గాను, జ్ఞానకాండ 

భాగాన్ని వ్యవస్టీకరించేవారు గాను రెండు (శాఖలుగా పదపోయారు. దీనిఫలితంగా మీమాంసా 

శాస్త్రం వూర్వ మీమాంస అనీ, ఉత్తర మీమాంస అనీ, రెండు శాఖలుగా నికసించింది. వూర్వ 

మీమాంస అనే పేరులో ఉన్నట్లుగానే ఇది వైదిక వాజ్మయంలోని తొలి భాగాలైన వేదాలు, 
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బ్రాహ్మణాలు గురించి ఎశదపరున్తుంది. అలానే ఉత్తర మీమాంస వైదిక వాజ్మయంల్ నోని ఉత్తర 

భాగాలయిన అరణ్యకాలను గూర్చి ఉపనిషత్తులను గూర్చి విశదపరుస్తుంది. 

మీమాంస శాస్తానికి చెందిన ఈ రెండు శాఖల వాజ్మయం అమితంగా ఉంది. వీటిలో 

రెండు సూత్ర సంకలనాలు మీమాంసా రంగంలో ప్రధానంగాను, ప్రముఖంగాను - స్థిరపడ్డాయి. 

వీటిలో ఒకదాన్ని జైమిని మరొకదాన్ని బాదరాయణుడు రచించారని చెబుతారు. జైమిని 

సూత్రాలు కర్మకాండను,14 బాదరాయణుని సూత్రాలు జ్ఞానకాండను వివరిస్తాయి. జైమిని, 
బాదరాయణులకు. వూర్వం ఈ విషయంపై గ్రంథాలు రచించిన మరికొందరు రచయితలు 

ఉన్నారనటంలో సందేహం లేదు. ఏమైనప్పటికి మీమాంస శాస్త్రానికి సంబంధించిన రెండు 

శాఖల్లోనూ జైమిని బాదరాయణుల సూత్ర గ్రంధాలు ప్రామాణికాలుగా మిగిలాయి. 

ఈ రెండింటిలో న్న సూత్రాలు మీమాంస అనే జిజ్ఞానా శాఖకు చెందినవైనప్పటికీ జైమిని 

సూత్రాల్ని మీమాంన సంద 15 బాదరాయణ సూత్రాల వేదాంత సూత్రాలనీ" పిలుసారు. 

వదం యొక క్క అంతం వేదాంతం లేదా ఉపనిషత్తులతో కూడిన వేదాల చివరి అధ్యాయం 

వేదాంతం. ఎందుకంటే “వేదాల అంతివు లక్ష్యాన్నా" ఉపనిషత్తుల్లో పొందుపరిచారు. వాటిని 

వ్యవస్టికరించి సమన్వయపరచ బాదరాయణ సూత్రాలు వేదాంత సూత్రాలు16 లేదా సంజయుణ్ణి 

నివేదించమని కో "న వేదచరమాధ్యాయంలోని సిద్దాంతాలు వేదాంతసూత్రాలు. ఇదే వేదాంత 

సూత్రాల మూలం. 

అసలీ బాదరాయణుడెవరు? అతడి సూత్రాలను ఎప్పడు రచించాడు? బాదరాయణుని 

పేరు తప్ప మరేమి తెలియదు. ఇది సూత్రకర్త అసలు శ్పడ్రీనో కాదో కూడా నిశ్చయంగా తెలి 

యదు. బాదరాయణ సూత్రాల ప్రధాన వ్యాఖ్యాతల మధ్య కూడా సూత్రకర్తృత్వం నిషయంలో 

చెప్పదగినంత గందరగోళం ఉంది. సూత్రకర్త బాదరాయణుడని కొందరు చెప్తారు. మరికొందరు 

వ్యాసుడని చెప్తారు. ఇంకొందరైతే ఇద్దరూ ఒక్కరేనని చెప్తారు. మొత్తంమీద సూత్రాల రచయిత 

విషయంలో ఇటువంటి బలమైన నిరుద్దాభి ప్రాయాలు ఉన్నాయి. 

జటిలమైన ఈ సూతాలను అతడెందుకు రచించాడు? వైదిక వాజయంలోని కర్మకాండ 
C బ్బ 

భాగాన క్రమబద్దీకరించే పనికి (బాహ్మణులు పూనుకున్నారంటే. వునం అర్ధం చేసుకోవచ్చు. 

బ్రాహ్మణులు కర్నకాండలో తలమునకలైనవారు. వైదిక వాజ్మయంల్ి లోని కర్మకాండ భాగాన్ని 

క్రమబద్దీకరించటంలోనే వారి ఉనికి, బతుకు తెరువులు ఆధారపడి ఉన్నాయి. వైదిక వాజ్మయం 

లోని “జ్ఞానకాండి భాగంలో వారికే ఆసక్తీ లేదు. ఆలాంటప్పడు దాన్ని ఎందుకు వ వసీకరించే 3) గాల 
అవసరం వాళ్ళకొచ్చింది? అసలా వ్రక్టే ఇంత దాకా తలెత్తలేదు. కాని ఈ (పళ ఎంత 

ముఖ్య మైందో, సమాధానం కూడా అంతే ఐలుబైంది. ఈ ప్రశ ఎందుకు ముఖ్య మైందో, 

సమాధానమేమిటో నేను తర్వాత చర్చిస్తాను. 
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వేదాంత సూత్రాలకు సంబంధించి . ఇంకా రెందు ప్రన్షలున్నాయి. మొదటిది - ఇది 

స్వభావాన్ని బట్టి మత సంబంధమైన గ్రంథమాల లేక వేదాంతపరమైన గంథమా? లేక సువ్యవస్థి 

తమైన ఆధ్యాత్మికతను శుద్ధ వేదాంతాన్ని ముడివేసి దాన్ని ప్రమాదరహితంగా' మార్చే ప్రయ త్నమాశీ 

రెండో పక్ష వేదాంత సూత్రాల వ్యాఖ్యానాలకు సంబంధించింది. ఈ సూత్రాలకు సంబంధించి 

మొత్తం అయిదు వ్యాఖ్యానాలున్నాయి. మేధా సంపత్తి కలిగిన అయిదుగురు ఆచార్యులు 

ఈ వ్యాఖ్యానకర్తలు. వారు (1) శంకరాచార్యుడు és 788 నుండి క్రీశ. 820 వరకు) 

(2) రామానుజాచార్యుడు (క్రై కశ 1017 నుండి క్రీ.శ . 137 వరకు) (3) నింబార్కా 

చార్యుడు (కీ.శ 1162లో మరణించాడు) (4) మాధ్వాచార్యుడు (క... 1197 నుండి 

1276 వరకు] (5) వల్ణభా చార్యుడు (క్రీ. శ 1417లో జన్మించాడు). ఈ అయిదుగురు ఆచా 

రులు ఒకే అంశాన్ని భి న్న రీతులలో వ్యాఖ్యానించటంతో వేదాంతసూత్రాలకన్ష వ్యాఖ్యానాలు 

అధిక (ప్రాముఖ్యం మతేరుకుల్తాయి. అయిదుగురూ అయదు ఆలోచనా ధోరణులను ఈ 

సూత్రాలలో అన్వేషించారు. శంకరాచార్యుల ప్రకారం వేదాంత సూత్రాలు సంపూర్ణ అద్వతాన్ని 

బోధిస్తాయి. రామానుజాచార్యున ప్రకారం విశిజాద్వెతాన్ని, నింబార్కున ప్రకారం ద్వెతాద్వెతం, 

మధ్యాచార్యుని ప్రకారం ద్వతాన్ని, వల్లభాచార్యున (ప్రకారం శుద్దాద్వతాలి వేదాంత సూత్రాలు 

బోధిస్తున్నాయి. ఈ పదాల అర్జాల్ని ఇక్కడ చర్చించను. సూత్ర సంకలనం ఒకటే అయిన రచన 

అయిదు భిన్న అన్వయాల కారణంగా అయిదు ిన్న తాత్విక దోరణులెందుకు ఆవిర్భవించాల 

నేదే నా ప్రశ. ఇది కేవలం వ్యాకరణానికి సంబంధించినదా! ఈ విభిన్న అన్వయాల వెనుక 

వేరే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా? అనేక వ్యాఖ్యానాలు ఉండటం వల్ల ఇంకో ప్రళ్ష కూడా వుడు 

తుంది. ఈ అయిదు భిన్న మార్గాలు పరమాత్మ, జీవాత్మలను దర్శించే వేర్వేరు. వ్యాఖ్యానాలు 

అయినప్పటికీ వాస్తవానికి అవి రెండే. వీరిలో శంకరాచార్యుడు ఒక క్కడిదే ఒక ప్రమాణమార్గం. 

మిగిలిన నలుగురిదీ కలిపి రెండో మార్గం. ఈ నలుగురిలో అంతర్గతంగా విభేదాలున్నా (1) 

జీవాత్మ పరవూత్మల ఐక్యం (2) జగత్తు మిథ్య అనే శంకరుడు "ప్రబోధించిన రెండు విష 

యాల్ని _ వ్యతిరేకించటంలో మాత్రం ఏకీభవిస్తున్నారు. ఇక్కడే మూడో ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. 

బాదరాయణుని వేదాంత సూత్రాలకు ఇటువంటి అపూర్వ దృక్తథాన్ని శంకరాచార్యుడు ఎందుకు 

ప్రతిపాదించాడు? ఇది సూత్రాల విమర్శనాత్మక అధ్యయన ఫలితమూ? లేక ముందే ఏర్పరచుకున్న 

అభిప్రాయాన్ని సమర్దించుకో వడానికి కావలసి చేసిన అన్యయమా? ” 

ఈ ప్రక్షను మాత్రమే నేను లేవనెత్తుతున్నాను. దానిని ఇక్కడ చర్చించాలనుకోవడం 

లేదు. ఇకుడ ఈ వాజ్మయకాలం గురించి మాతమే ఇక్కడ నాకు అవసరం. ఇది బౌద్దానికీ 
వ్ బ్బ (౬ న! 

ముందుదా?ి తర్వాతిదా? 

వేదాంత సూత్రాల కాల నిర్ణయంలో భగవర్గీతలాగానే ఇక్కడా ఇంకో ఇబ్బంది ఎదు 

రైంది. అదేమిటంటే భగవర్గీతలాగానే దశలవారీగా వది కూడా సంస్కరణలకు లోనుకావటం. 

వేదాంత సూత్రాలు మూడుసార్లు కొత్త కూర్తులు పొందాయని కొందరంటారు. 18 కాబట్టి దీని 

రచనా కాలానికి సంబంధించి స్ విషయాన్నీ "నిశ్చయంగా చెప్పలేము.!9 వెల్లడైన లభి ప్రాయాలన్టీ 
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ఉజాయింవుగా చెపినవే! సూత్రాలు కొన్ని బౌద్దమతాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తున్న కారణంగా 
జ. తె (ఇ గూ 

బౌద్ధమతం అభివృద్ది చెందిన తర్వాతనే వేదాంతసూత్ర రచన జరిగిందనటంలో సందేహం లేదు. 
మనువు తన స్మృతిలో ఉదహరించిన కారణంగా అవి వేదాంత సూత్రాలు మనువు తర్వాతివి 
కావు. కాగా వేదాంత సూత్రాల రచన క్రీ.శ, 200ల ప్రాంతాలలో జరిగి ఉండవచ్చునని ప్రొఫెసర్ 
కీత్ భావిస్తుండగా, క్రీశ. 200 క్రీశ. 450 మధ్య కాలంలో-అయి ఉండవచ్చునని ప్రొఫెసర్ 

జాకోబ్ ఎళ్యాసం, 

(3) మహాభారతం 

మహాభారత రచనా కాలాన్ని సంవత్సరం, తేదీతో సహా నిర్ణయించడం దాదావు అసాధ్యం. 
ఆయితే స్థూలంగా దాని రచనాకాల నిర్ణయ ప్రయత్నాన్ని మాత్రం కొంతవరకు చేయవచ్చు. 

మహాభారతం మూడు దశల్లో అభివృద్ధి చెందింది. ప్రతి సంపాదకుడు గ్రంథ శీర్షికను, విషయాన్ని 
మార్చివేశాడు. మొదట్లో ఇది (విజయం) 'జయి అనే పేరుతో ప్రభఖ్యాతమైంది. ఈ అసలు 
పేరు మూడో కూర్తులో కూడా ఆద్యంతాలు రెంటిలోనూ ఉంది. *జయి అనే పేరుతో 

వదితమైన మూలగ్రంథాన్ని “వ్యాసుడూ రచించాడు. రెండో కూర్తులో ఇది భారతంగా వాసికె 
క్కింది. దిని సంపాదకుడు వైశంపాయనుడు. ఇదే భారతానికి తుదిరూవం కాదు. వ్యాసునికి 
వైశంపాయనునితో పాటు ఇంకా సుమంతుడు, జైమిని, పైలుడు, శకుడు అనే నలుగురు 
ఇతర శిష్యులు ఉన్నారు. వారందరూ వ్యాసుని దగర చదువుకున, వారే! ఒకొ కరు ఒకో 
'కూవంలో భారతా రూపొందించారు. ప విధంగా భయా ఇంకా నాలున్ను క్రూరులో 

న్నాయి. వైశంపాయనుడు మొత్తాన్ని కూర్చి తనదైన శైలిలో వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు. మూడో 

సంపాదకుడు సౌతి, వైశంపాయనుని భారత ప్రతికీ ఆయన కొత్త రూపాని ఇచ్చాడు. చివరికి 
సౌతీ పాఠానికి మహాభారతి నామమునే పేరు వచ్చింది. పరిమాణంలోను కథా విషయంలోను 
కూడా ఈ గ్రంథం బాగా పెరిగింది. వ్యాసుని “జయి 8,800 శ్లోకాలను మించని చిన్న 
కధ. వైశంసాయనుని చేతిలో ఇది 24,000 శ్లోకాల గ్రంధంగా పెరిగింది. దీనిని సౌతి 
96,836 శ్లోకాల మహాగ్రంథంగా విస్తరించాడు. కథధాంశానికి సంబంధించినంత వరకు వ్యాసుని 
“జయి కౌరవ, పాండవ యుద్ద కథకు మాత్రమే పరిమితం. వైశంపాయనుని చేతిలో ఇది 
ఇనుమడించింది. మూలకథకు ధర్మోపదేశం తోడయింది. తొలుత కేవలం చారిత్రక గ్రంథమైన 
భారతం మత నియమాలను బోధించే ధర్మోపదేశ గ్రంధంగా మారింది. ఆఖరి సంపాదకుడైన 
సౌతి విజ్ఞాన సర్వస్వంగా దీన్ని తీర్చి దిద్దాడు. భారతంలో లేని, జన శ్రుతిలో వున్న చిన్నచిన్న 
కథలను చారిత్రక గాథలను కనుమరుగు కాకుండా ఉండడానికి లేదా ఒకచోట సమీకృతం 
కావడానికి సాతి వీటన్నిటినీ ఒకచోటికి తెచ్చాడు. విద్యకు, జ్ఞానానికి కాణాచిగా భారతాన్ని 
తీర్చిదిద్దాలని సాతి అంతిమలక్ష్యం. రాజనీతి, భూగోళం, ధనుర్విద్య మొదలైన అన్ని అంశాలను 
భారతంలో సాతి చేర్చడానికి ఇదే కారణం. చెప్పినదాన్నే తిరిగి చెపడాన్ని గమనించినపుడు 
ఆయన చేతిలో భారతం మహాభారతంగా ఎలా పరిణమించిందో వ్పష్టమవుతుంది. 
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ఇక దాని రచనా కాలం గురించి చూద్దాం. కౌరవ పాండవుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం 

చాలా ప్రాచీనమైనదనే విషయంలో సందేహం లేదు. అంతమాత్రాన భారత రచనాకాలం కూడా 

దానంతటి ప్రాచీనమయినదే అని భావించనక్కరలేదు. అలాగని సమకాలీనమయిందని కూడా 

అనలేం. ఏ మార్పు ఏ కాలంలో జరిగిందో అనే విషయాన్ని రూఢిపరచడం కూడా కషమే. ఈ 
లు 

రచనా కాలానికి సంబంధించి ప్రొఫెసర్ హాప్కిన్స్ 20 చెపిన దాన్ని ప్రన్తావించటం సమంజసం. 
యె చి : 

“టూకీగానే చెప్తాలంటే మొత్తం మహాభారత రచన క్రీ.శ. 200-400 మధ్య జరిగి 
వుండవచ్చు. అయితే, తర్వాత కాలంలో చేరినవే అని ఖచ్చితంగా తెలిసిన అంశాల్షి దృష్టిలో 

ఉంచుకోకుండానూ, ఆతర్వాత కాలంలో చేరిన వేర్వేరు రచయితల లేఖనాల్చి లెక్కలోకి తీసు. 

కోకుండాను ఈ కాల నిర్ణయం చేశారు.” 

మహాభారతం ఇంకా తర్వాతి కాలానికీ చెందిందని ఖచ్చితంగా చెపటానికీ తగినన్ని 
బె = 

ఆధారాలున్నాయి. 

మహాభారతంలో హూణుల ప్రసక్తి ఉంది. క్రీ.శ, 45ర్చ సంవత్సరం లేదా ఆ ప్రాంతా 

లలో హూణులతో యుద్దం చేసి వారిని ఓడించిన వాడు స్కందగుప్పుడు. అయినప్పటికీ 

హూణుల దండయాత్రలు "క్రీశ 528 వరకూ కొనసాగాయి. కాబట్టి దండయాత్రల కాలంలో 

గానీ లేదా ఆతర్యాతగానీ మహాభారత రచన జరిగిందనేది సషం. 
ఎకు 

దీనికంటే కూడా ఇంకా తర్వాతి కాలానికి చెందిందని కోశాంబి2! పేర్కొన్న ఆధారా 

లున్నాయి. మహాభారతంలో మ్లెచ్చులు లేదా మహమ్మదీయుల ప్రస్తావన ఉంది. మహాభారతం 

అరణ్యపర్వం 190వ అధ్యాయం 29వ శ్లోకంలో గ్రంథకర్త “ప్రపంచమంతా మహమ్మదీయమ 

యమౌతుందని యజ్ఞాలు, కర్మకాండలు, ఆచార సంస్కారాలు, విధులు మొదలైన వాటికి 

కాలం చెల్లుతుంది” - పని రాశాడు. మహమ్మదీయుల ప్రస్తావనకు ఇది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. 

జరిగిన విషయాల మాత్రమే చెప్పటం పురాణ లక్షణం. భారతం వురాణం. మహమ్మదీయుల 

దండయాత్ర జర! బోయే విషయంగా భారతంలో చెప్పినప్పటికీ, ఇది జరిగిన విషయాన్ని గూర్చి 

చెప్తినటువంటిదే అనేది స్పష్టం. కాబట్టి మహమ్మదీయులు దండయాత్ర తర్వాతే మహాభారత 

రచన జరిగిందనడానికి ఈ % శ్లోకమే ఆధారం. 

ఈ నిర్ణయాన్ని బలపరచడానికి మరికొన్ని ఆధారాలు కూడా లేకపోలేదు. 

అదే అధ్యాయం 50వ జ్జోక్ర కంలో “వృషలుల బాధలు భరించలేక బ్రాహ్మణులు తమను 

రక్షించే నాథుడే లేడా అంటూ గగ్గోలు పెడతారు” అనే ప్రస్తావన ఉంది. 
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ఈ శ్లోకంలోని వృషలులు బౌద్ద మతస్థులు కానేకారు. (బాహ్మణులు ఎప్పడైనా పిడితులై 

నట్లు ఏమాత్రమూ నాక్ష్యం లేదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే బల కాలంలో బ్రాహ్మణులు 

చౌద్ద భిక్షువులతో సమానంగా స్వేచ్చ అనుభవించేవారు. సంస్కృతీహినులనే అర్ధం ఉన్న వృష 

లుల ప్రస్తావన మహమ్మదీయ దురాక్రమణదారులకే సంబంధించినదై ఉండాలి: అదే గనక 
జరిగి వుంటి మహాభారతంలో కొంత భాగం తప్పకుండా భారతదేశంలో మహమ్మదీయ దండ 

యాత్రలు ప్రారంభమయిన తర్వాత రచించబడి ఉండాలి. 

అరణ్య పర్వంలో అదే అధ్యాయంలో ఇదే అభిప్రాయాన్ని బలపరిచే మరిక్"న్ని జ్థోకా 

లున్నాయి. అవి 65, 66, 67 (శ్లోకాలు. ఈ శోకాలలో “సమాజం విచ్చిన్నం అవుతుంది. 

ప్రజలు ఏడుకలను వూజిస్తారు. దేవుళ్ళను బహిష్కరిస్తారు. శూద్రులు ద్విజులను సేవించరు. 
ప్రపంచమంతా ఏడుకల మయమౌతుంది. అదే యుగాంతం” అని పేర్కొనటం జరిగింది. 

ఇంతకీ ఏడుకి అనే పదానికీ ఆర్థం ఏమిటి? *ఏడుకి పదం అస్థిక (బొమిక) అనే 

అర్జాన్నిస్తుందనీ, ప్రత్యేకంగా బుద్దుని అస్టికలనీ, ఆతర్వాత బుద్దుని అస్టికలను వైత్యం కలిగి 

ఉంటుంది కాబట్టి చైత్ళమనీ కొరెదరు భావించారు. కానీ కోశాంబి దీప్తీ అంగీకరించడు.22 

బౌద్ధ సాహిత్యంలో కానీ వైదిక వాజ్మయంలో కానీ “ఏడుకి పదం చైత్యార్థంలో వాడలేదు. 

అమరకోశ వ్యాఖ్యాత మహేశ్వరభట్టు ప్రకారం ఏడుక పదం అర్ధం గట్టితనం కోసం చెక్క 

నిర్మాణంతో కలిపి కట్టన గోడఅనే అర్జాన్నిస్తుంది. ఏడుక అనేదాన్ని "మహమ్మదీయులు నమాజు 

ప్రారంభించటానికి ముందు ఉచ్చరించే" 'ఈద్గా' (ఏడుక)గా కోశాంబి భావించారు. ఈ వ్యాఖే 
వాస్తవమయితే ఆ మహాభారత భాగం మహమ్మదీయ దండయాత్రల తర్వాత అంటే మహమ్మద్ 

గోర్ దండయాత్రల తర్వాతి రచన అనేది స్పష్టమవుతుంది. మొట్టమొదటి మహమ్మదీయ 

దండయాత్ర ఇబన్ కాశిమ్ ఆధ్వర్యంలో క్రీ.శ, 721లో జరిగింది. అతడు ఉత్తర హిందూ 

దేశంలోని కొన్ని పట్టణాలను స్వాధినపరచుకొన్నాడు. కానీ దేవాలయాల, విహారాల విధ్వంసానికి 

అంతగా పాల్పడలేదు. రెండు మతాల పురోహితులను ఊచకోత కోశాడు. కానీ అతడు 

స్వయంగా మసీదులను కానీ 'ఈద్గా' లను కానీ కట్టించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టలేదు. మహమ్మద్ 

గోరీ ఆ పనిచేశాడు. కాబట్టి మహాభారత రచన శ్రీ. శ 1200 వరకు కొనసాగిందని ఖచ్చితంగా 
చెప్పవచ్చు. 

(రామాయణం) 

మహాభారతరలాగావే రామాయణ రచన కూడా మూడు దశల్లో జరిగిందనేది వాస్తవం, 
మహాభారతంలో రామాయణానికి. సంబంధించిన రెండు రకాల ప్రస్తావనలున్నాయి. ఒక సండ 
రంలో రచయిత ప్రసక్తి ఏమీ లేకుండా రామాయణ ప్రస్తావన ఉంది. ఇంకో సందర్భంలో 
వాల్మీకి రామాయణ రచయితగా ప్రస్తావన ఉంది. కానీ ప్రస్తుతమున్న రామాయణం వాల్మీకి 
రచించిన రామాయణం కాదు.23 సి.వి.వైద్య24గారి అభిపాయంలో- 
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“పరిశోధకుడు, ప్రామాణిక వ్యాఖ్యాత అయిన కటకుడు ఆమోదించినప్పటికీ, ప్రస్తుత 
మున్న రామాయణం వాల్మీకీ రచించిన అసలు రామాయణం కొదు. రామాయణాన్ని గాఢంగా 

ఆరాధించే అతి ఛాందసులు కూడా ఈ సత్యాన్ని కాదనలేరు. జిజ్ఞాసతో చదివే ఏ పాఠకు 

డయినా రామాయణంలోని ద్వెధిభావాన్ని. ఇట్టె గహించగలడు. బెంగాల్, లేదా బొంబాయి 

భాషల్లో రామాయణ ప్రతుల్లోని అధిక వాఠాలు, అసందర్భ విషయాలు, అన్వయరాహిత్య 

శోకాలు దీనికి ప్రబల నిదర్శనం. వాల్మీకి రచించిన రామాయణం ఆతర్వాత కాలంలో ఎన్నో 

మార్పులకు లోనై, యిప్పటి రూపాన్ని సంతరించుకున్నట్టుగా ఎవరయినా అంగీకరిస్తారు.” 
అ a ఎ ౨ 

మహాభారతంలాగానే రామాయణంలో కూడా కథాంశం రానురాను అభివృద్ది చెందింది. 

మొదటి అది రాముని భార్య పీతను రావణుడు ఎత్తుకుపోయిన కారణంగా ఏర్పడ్డ రామురావణ 

యుద్ద: కథ మాత్రమే. రెండో కూర్తులో అది ధర్మోపదేశంతో కూడిన కథ అయింది. కేవలం 

చారిత్రక గ్రంథ స్థాయి నుంచి అది సాంఘిక, నైతిక, ధార్మిక విధులను ప్రబోధించటం 

లక్ష్యమైన ధర్మోపదేశ గ్రంథంగా మారింది. రామాయణం మూడో కూర్తు సంతరించుకున్నప్తడు 

మహాభారతంలాగానే కథా, జ్ఞాన, తత్వ, కళా శాస్త్రాల సమాహారం అయింది. 

రామాయణ రచనా కాలానికి సంబంధించి, ఒక విషయం మాత్రం రూఢి అయింది. 

అది రాముని ఉదంతం, పాండవ వృత్తాంతం కంటే ప్రాచీనతరమనేది. మహాభారత రచనతో 
పాటు రామాయణ రచన సమాన వేగంతో కొనసాగింది. రామాయణంలోని కొన్ని భాగాలు 
మహాభారతం కంటే ప్రాచీనతరమైతే కావచ్చు. కానీ మహాభారత రచన వూర్తయిన తర్వాతనే 
రామాయణంలోని చాలా భాగాల రచన సాగిందనటం నిస్పందేహం.2ర 

వురాణాలు 

నేడు వురాణాల26 సంఖ్య పద్దనిమిది. అయితే, ఈ సంఖ్య అసలు సంఖ్య కాదు. 

సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి మొదట్లో ఒకే పురాణం ఉండేదనటంలో సందేహం లేదు. ఈ 

పురాణం వేదాలకంటే ప్రాచీనమైనదని సంప్రదాయం చెపుతుంది. ఈ పురాణాని అధర్వవేదం 

ప్రస్తావించింది. బ్రహ్మాండపురాణం తాను వేదాలకంటే పురాతనమైనదాన్నని చాటుకుంది. శత 

పదం కోసం రాజుకు ఆ గాథలు తెలియవలసిన అవసరం ఉంది. యజ్ఞం పదోరోజున 

అధ్వర్యువ రాజుకు వురాణాన్ని చదివి వినిపించాల్సి ఉందని బ్రాహ్మణం చెబుతుంది. 

ఒకె పురాణాన్ని 18గా మార్చి కూర్చినవాడం వ్యాసుడనీ, అష్టాదశ వురాణ కర్తృత్వం 

అతనికే ఆపాదించారు. కొత్తగా కలపడం ద్వారాను, మరికొన్నింటిని తీసివేయడం మూలంగాను 

వ్యాసుడు ఆ ఒక్క పురాణాన్నే పద్దెనిమిది వురాణాలుగా చేశాడు. పురాణాల పరిణామ క్రమానికి 

ఈ అష్టాదశ సంఖ్య రెండో దశ. "పద్దెనిమిది వురాణాలలోని ప్రతి పురాణం ఆదివురాణం27/ 

అనే తొలి రూపంలో వ్యాసకృతం. అష్టాదశ పురాణాల రచన తర్వాత వ్యాసుడు వాటిని 

ia 2 lt 
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తన శిష్యుడయిన రోమ హర్షణికే బోధించాడు. రోమహర్షణి ఆ వురాణాల సారాన్ని తనదైన 

శైలిలో తన ఆరుగురు శిష్యులకు బోధించాడు. రోమహర్షణుని కూర్తు ఈ విధంగా వురాణాల్లో 

మూడో ఘార్తు అయింది. రోమహర్షణుని ఆరుగురు “శిష్యులలో "కశ్యప, సవర్ణ, వైశంపాయ 

నులనే ముగ్గురు మరలా మూడు "వేర్వేరు కూర్తులను సంతరించారు. అవి 'వారి పేర్గతోనే 

ప్రసిద్ధి పొందాయి. ఇది వురాణాల నాలో కూర్చు. భవిష్య వురాణం ప్రకారం విక్రమాదిత్య 

మహరాజు2కీకి పరిపాలనా కాలంలో వురొణాల సంస్కరణ జరిగింది. 

ఇక పురాణాల ఇతివృత్తాన్ని చూద్దాం. ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా వురాణం జ్ఞాన 

విభాగంగా పేరుబడింది. ఇతిహాసం లేదా చరిత్ర నుంచి వురాణం వేరుపడటం ఇందుకు 

నిదర్శనం. పాలకునికి సంబంధించిన గత సంఘటనల గ్రంథమే ఇతిహాసం. ప్రత్యక్షంగా చూసిన 

సంఘటనలను కథారూవంలో చెప్పటం ఆభ్యానం. విన్న విషయం గురించి చెప్పది ఉపాఖ్యానం, 

ఇక గాథలంటే చనిపోయిన పూర్వీకుల గురించి ప్రకృతికీ జగత్తుకీ సంబంధించిన గీతాలాపన 

అని అర్ధం. 

శ్రద్ధాకలాలకు29 సంబంధించిన ప్రాచీన కర్మకాండ మార్గమే “కల్పశుద్ది, ఈ జ్ఞాన శాఖ 
లన్నిటి నుంచి పురాణం విడివడింది. వురాణం ర్ విషయాలకు సంబంధించింది Wi స్వర్గం 

(2) ప్రతిసర్గం (3) వంశం (4) మన్వంతరం (5) వంశాను చరితం. సర్గం అంటే విశ్వసృష్టి, 

ప్రతి సర్గం విశ్వ విచ్చి చ్చిత్త్యర్థాన్ని స్తుంది. వంశం వంశ క్రమార్గాన్ని ఇస్తుంది. మన్వంతరం భూమికీ 

మూల రుషులు లేదా చక్రవర్తులయిన 14 మంది వేర్వేరు మనువుల కాలాలనే అర్ధాల్షిస్తుంది. 

రాజవంశ వృత్తాంతాన్ని తెలిపేది వంశానుచరితం. 

పురాణాల ఇతీవృత్తంలోను, పరిధులో ను చెప్పకోదగినంత చేర్పు జరిగింది. మనకున్న 

పురాణాలు ఈ ఐదు విషయాలకే పరిమితమై లేవు. ఈ విషయాలకు అదనంగా అవి పరిధికి 

మించి బాహ్యమయిన ఇతర విషయాలతో విస్తరించాయి. వీటిని భిన్నమైన లేదా అదనమైన 

విషయాలను కలిగి వున్నాయి. పురాణాల పరిధి గురించిన మౌలికాలోచనలో అంతగా మారు 

వచ్చింది. అదనవు విషయాలు ఈ క్రింది ప్రధాన విషయాంశాలను కలిగి ఉన్నాయి. 

1. స్మృతి ధర్మం : ఇందులో 

(1) వర్ణాశ్రమ ధర్మం (2) అర్భన (3) ఆహ్నికం (4) భాష్యభాష్యం (5) వివాహం 

(6) అశౌచం (7) శ్రాద్ధం (8) ద్రవ్యశుద్ధి (9) పాతకం (10) ప్రాయశ్చిత్తం (11) నరకం 

(12) కర్మ విపాకం (13) యుగధర్మం- _వీటై చర్చ. 

Il. వ్రతధర్మం-పవిత్ర వ్రతాల, పవిత్ర దినాల అనుష్టానం. 
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UI. కత ధర్మం-పవిత్రస్థల పుణ్యక్షేత్ర యాత్రలు. 

IV. దానధర్మం-పవిత్రులకు కానుకలు. 

వీటికి అదనంగా వురాణాలలు అమితంగా పట్టించుకున్న ఉన్న మరో రెండు కొత్త 

విషయాలున్నాయి. 

ఈ రెండు విషయాలలొ మొదటిది శాఖాపరమైన వూజ. ఒక్కో పురాణం ఒక దైవానికి 

సంబంధించింది. ఆ ప్రత్యేక దెవాన్ని గురించి, ఆ దేవత ఆరాధన వెశిష్ట్యం గురించి, ఆరాధక 

తెగ గురించీ మాత్రమే చెబుతాయి. ఐదు వురాణాలురె0 విష్ణు వూజను, ఎనిమిది! శివవూ 

జను, ఒకటిర2 బహ్మపూజను, ఒకటి3తె సూర్యారాధనను, రెండు దేవీ ఉపాసనను, ఒకటి 

శఃరారనను సమరినునా గణేశ్వరార్భ ను సమర్ధిస్తు ఇయం 

పురాణాలు తమ ఇతివృత్తంగా చేసుకొన్న రెండో విషయం భగవంతుడి అవతారాల 
చరిత్ర. ఇద్దరు దేవుళ్ళ ఏకత్వాన్నీ, దేవుడి అవతారానికి వురాణాలు భేదం చూపాయి. ఏకత్వాన్ని 

గుర్తించడం అంటే, రెండు పేర్గున్నప్పటికీ దేవుడొకడే అని చెప్పడం; అవతారం అంటే దేవుడు 

మనిషిగానో, జంతువుగానో మారి అద్భుతాలు చేయడం. అవతారాల చరిత్రలో విష్ణువు బాగా 

నికివస్తాడు. ఎప్పటికప్పడు అవతారాలు ధరించి, అద్భుత కార్యాలు చేయడం విమ్ణువులోనే 

నిపిస్తుంది. వురాణాలలో ఈ అంశం పై విస్త్రృతంగా చర్చించారు. ఓట స్ 

ఈ అనేక నూతన విషయాలు చేరటం వల్ల వురాణ గాధలు గుర్తు పట్టలేనంతగా కొత్త 

రూవు తీసుకోవడంలో ఆశ్చర్యమేముంది? 

పురాణాల కర్తృత్వం విషయంలో గమనించవలసిన సంగతి మరొకటి ఉంది. అది 

పురాణ కర్తృత్వం-జఒకరి నుంచి మరొకరికి మారడానికి సంబంధించింది. ప్రాచీనమైన. హిందూ 

విద్యాధికులలో రెండు రకాల వారున్నారు. తొలి భాగానికి చెందినవారు బాహ్మణులైతే, రెండో 

భాగానికి చెందినవారు బాహ్మణేతరులైన సూతులనబడేవారు. వీరిలో ప్రతి శాఖ వారిదైన ఒక 

ప్రత్యేక వాజ్మయ భాగానికి అధికారులు. సూతులు వురాణాలపై గుత్తాధిపత్యం కలవారు. 

పురాణ రచనలో కాని, ప్రవచనంలో కాని బాహ్మణులకు ఏ విధమైన ప్రమేయం లేదు. అది 

కేవలం సూతులకే ప్రత్యేకం. సూతులు పురాణాల రచన, ప్రవచనాల విషయంలో ప్రత్యేక 

కృషి చేసినప్పటికీ, వీరికి ఆ విషయంలో వంశపారంపర్యంగా నిర్గీతమైన హక్కు ఉన్నప్పటికీ 

బ్రాహ్మణులు కాలకముంగా ఈ హక్కును తమ చేతిలో లాగేసుకుని? అప్పటిదాకా గుత్తాధివత్యం 

చలాయించిన సూతుల్షి తమ వృత్తి నుంచి తొలగించారు. ఈ విధంగా వురాణ కర్త్షృత్వంలో 

మార్పు వచ్చింది. సూతులకు బదులుగా బ్రాహ్మణులు ఆ పురాణాల రచయితలయ్యారు.౨జీ 
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పురాణాలు బ్రాహ్మణుల చేతులలో పడ్డ తర్వాత బహుశా అని కొత్త విషయాల చేర్చునకు 

వీలుగా మార్పుల్ని పొంది ఉండవచ్చు. వారి సంపాదకత్వం, పునర్జిర్మించడం అనేవి సాహసంతో 

కూడినవే! ఆ రెండు పనుల్లో భాగంగా వారు పురాణాల్లో కొత్త అధ్యాయాలి కూడా కల్పించారు. 

ఈ క్రమంలో కొన్ని వురాణాలు తమలోని ప్రాచీన విషయాలను, పాత అధ్యాయాల స్థానంలో 

కొత్తవి పెట్టారు, పాత పేర్లతో కొత్త అధ్యాయాలు రచించారు. భద్రపరచుకున్నాయి, కొన్ని పాత 

విషయాల్ని కోల్తోయాయి, మరికొన్ని కొత్త విషయాలను సంతరించుకున్నాయి. కొన్ని పూర్తిగా 
కొత్త గ్రంథాలయ్యాయి. 

పురాణ రచనాకాల నిర్ణయం కష్టసాధ్యమైన సమస్య. బ్రాహ్మణులు రచించిన చరిత్రంతా 

కూడా తారీకులు లేనిదే! వురాణాలు దీనికి అసవాదం ఏమీ కావు. ఖచ్చితంగా తెలుస్తున్న 

తారీకుల్ని ఆధారంగా చేసుకున్న సంఘటనల సంబంధంతో, వివరమయిన సాక్ష క్ష్యంతో వురాణాల 

కాలాన్ని బర్హయించాలి. (బ్రాహ్మణ వాజ్మ్యయంలోని ఇతర భాగాల విభిన్న వురాణాల రచనా 

కాలాల్ని పరీక్షించే ప్రయత్నం జరగలేదు. వైదిక వాజ్మయ విషయం వలె పండితులు పురాణాల పె మి 

ఏమాత్రమూ ఖ్ పెట్టలేదనేది నిశ్చయం. పురాణాల రచనా కాల నిర్ణయ విషయంలో హజురా 

గ్రంథంలో మాత్రమే నాకు తెలిసినంతవరకూ కొంత ప్రయత్నం జరిగింది.ఆయన గుర్తించిన 

పురాణాల తేదీలను ఈ కింద పొందు పరుస్తున్నాను. 

పురాణాలు _ రచనా కాలం 

1) మార్కండేయ పురాణం లుం క్రీ.శ. 200-600 మధ్య 

2) వాయువురాణం = = =. క్రీ.శ. 200-500 మధ్య 

3) బ్రహ్మాండ వురాణం అ క్రీశ. 200-500 మధ్య 

4) విష్ణువురాణాం 4 క్రీ.శ. 100-350 మధ్య 

ర్) మత్స్య వురాణం ==. కొంతభాగం రమారమి క్రీ.శ.325, 
కొంతభాగం క్రీ.శ. 1100లో... 

6) భాగవతం అజం క్రీ.శ. 500-600 మధ్య 

7) కూర్మ వరణం... kk క్రీ.శ. 550-1000 మధ్య 

8) వామన పురాణం = అ క్రీశ. 700-1000 మధ్య 

9) లింగ వురాణం == క్రీశ. 600-1000 మధ్య 

10) వరాహ వురాణం =.=. క్రీ.శ. 800-1500 మధ్య 

1) పద్మపురాణం 00 క్రీ.శ, 600-950 మధ్య 

12) బృహన్నారదీయ పురాణం అంజ క్రీ.శ, 875-1000 మధ్య 

13) అగ్ని వురాణం అ క్రీశ. 800-900 మధ్య 



14) గరుడపురాణం క్రీశ 850-1000 మధ్య 

15) బ్రహ్మవురాణం ==. క్రీ.శ. 900-1000 మధ్య 

16) స్కంద వురాణం క్రీశ. 700-తర్వాత 

17) బ్రహ్మవైవర్త పురాణం క్రీ.శ. 700-తర్వాత 

18) భవిష్య వురాణం =.=... క్రీ.శ. 500-తర్వాత 

ప్రస్తుతానికి పురాణాలకు ఇంతకంటే ఖచ్చితమైన కాలాన్ని నిర్ణయించలేము. ఈ రంగంలో 

జరిగే పరిశోధనల వల్ల ఈ కాల గరిష్ట కనిష్ట పరిమితుల్ని తగ్గించవచ్చు. జీదం అనేది కొద్దిపాటి 

తేడా మాత్రమే. యుగాల్చి తారుమారు చేసేవి కావు. 

పురాణ వాజ్మయ కాల నిర్ణయంలో సందేహాలన్నింటిని తొలగించి-నురాణాలు బుద్దుని 

తర్వాతి కాలానికి చెందినవి అని చెప్పటానికి ఈ చిన్న పర్వ చాలు. ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యం 

ఉన్న మరో ఐషయాన్ని రూఢం చేస్తుంది. పుష్యమిత్రుని నాయకత్వంలో బ్రాహ్మణులు విజయం 

సాధించిన కాలం తర్వాత ఈ వాజ్మయం పుట్టింది. ఈ సర్వే” మరో విషయాన్ని కూడా తెల్లు 

తుంది. వ్యాసుడు భారతాన్ని రచించాడు. వ్యాసుడే భగవర్షీతను చెప్తాడు. వ్యాసుడే పురాణాల్ని 

కూడా రచించాడు. మహాభారతం 18 పర్వాల గ్రంథంలో భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలున్నాయి. 

పురాణాలు కూడా పద్దెనిమిదే! ఇదంతా యాద్భచ్చికమా? లేక ఉద్దేశ్యవూర్వకంగా పన్ని పన్నాగం 

ఫలితమా? మనం వేచి చూడాల్సిన విషయం ఇది. 

III 

నెదాంత సూతాలు 

జైమిని కర్మ సూత్రాల పద్దతిలోనే బాదరాయణుని వేదాంత సూత్రాలు ఒక ప్రత్యేక 

శాఖ అధ్యయనంగా రూపొందాయి. వారివారి విషయాల్లో జైమిని, బాదరాయణులు ఇద్దరూ 

వేర్వేరు ఆలోచనా ధోరణులకు చెందినవారే అయినా, ఒకరినొకరు సానుకూలంగా స్వీకరించడం 

ఎలా జరిగిందన్న ప్రక్ష రావడం సహజం. లోతుగా వెడితే వాస్తవాలు వెల్లడవుతాయి. ప్రొఫెసర్ 

బేల్యాల్కర్౨5 పేర్కొన్నట్టు “వేదాంత సూత్రాలు కర్మ సూత్రాల మూసలోనే రచించినటువంటివి. 

పరిభాషల్లో కానీ చర్చా పద్దతిలో గానీ జైమినిని బాదరాయణుడు గుడ్డిగా అనుసరించాడు.” 

' అతడు శ్రుతుల అర్హ నిర్ణయం చేసేటప్పడు జైమిని నియమాల్ని ఆమోదించి అనుసరించాడు. 

జెమిని ట్ర అర్హంలో యితే వాడాడో ఆ 5 అర్దంలోనే అతని పారిభాషిక సదాలనే బాదరాయణుడు 

ప్రయోగించాడు. 
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ఇది కొద్దివాటి ఆశ్చర్యాన్ని మాత్రమె కలిగించే బషయం. కానీ సిద్దాంతాల విషయంగా 

ఈ రెండు శాఖలు ఒకరిపట్ట మరొకరు అనుసరించే దృక్షభథం మాత్రం తక్కువ ఆశ్చర్యాన్ని 

కలిగించేది కాదు. ఒక ఉదాహరణనిస్తున్నాను. 

వేదాంత విషయంలో జైమిని అభిప్రాయానికి నిదర్శనంగా బాదరాయణుడు ఈ క్రింది 
సూత్రాలను పేర్కొన్నాడు.౨6 

2. (ఆత్మ యజ్ఞకర్మలకు అనుబంధమైనటువంటిది. కాబట్టి (ఆత్మజ జాన ఫలాలు) 

కర్తకు లభించిన ప్రశంసలు మాత్రమేనంటాడు జైమిని. 

“జైమిని ప్రకారం వేదాలు ముక్తితో పాటు కొన్ని ప్రయోజనాల సాధనకు మాత్రమే 

కర్మల్ని విధిస్తున్నాయి. వేదాంతం ప్రతిపాదించినట్లుగా ఆత్మజ్ఞానం ఏ స్వతంత్ర ఫలితాలనూ 
కలిగించదు. కానీ, వేదాంతం చెప్పినట్టు, కర్త ద్వారా కర్మలతో సంబంధం కలిగి వుంటుంది. 

శరం కంటె తాను భిన్నమైన వాడిననీ, మరణానంతరం స్వీయ యజ్ఞ ఫలితాలను అనుభవించ 

నికి స్వర్గానికి వెడతాననీ తెలిస్తే తప్ప యజ్ఞాన్ని ఎవరూ నిర్వహించదు. ఆత్మజ్ఞానాన్థి చర్చించే 
వంత క్రతుకర్మలకు కర్ర "లోబెడినవాడని తెలియజేయడానికే ఉపయోగిస్తుంది. అయితే, 

ఆత జ్జాన ఫఒతాలుగా వేదాంత గ్రంథాలు ప్రకటించే ఫలితాలు కేవలం స్తోత్ర ప్రాయమే, ఆ 

గ్రంథాలు కూడా స్తోతరూపంలోనే ఆ ఫలితాలను ప్రకటిన్తాయి. శుద్ధి కార్యక్రమూల ద్వారా ఇత 

రాలు కూడా క్రతువులకు అర్లమవుతాయని, అయితే ఆత్మ శరీరానరితరం కూడా జీవిస్తుందన్న 

జ్ఞానమే కర్తను యజ్ఞకర్మలకు అర్హుణ్ణి చేస్తాయనీ జైమిని అంటాడు. 

3. (శుతుల నుంచి) మనం (జానుల) పవరన గురించి తెలుసుకుంటాం కాబట్టి 
క్ష AS అ ప్ 

“విదేశ దేశ రాజైన జనకుడు యజ్ఞం చేసి ఎన్నో దానాలు చేశాడు. (బృహ ౩3-1-”, 

“ఆర్యులారా, నేను కూడా యజ్ఞాన్ని చేయబోతున్నాను” (ఛాందో 5-11-5) ఇప్పడు జనకుడు, 

అశ్వపతి ఇద్దరూ ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వారు. ఆత్మజ్ఞానం వల్లనే ముక్తిని సాధించేటట్టయితే, వారు 
యజ్ఞాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ, ఉదాహృత. గ్రంథాలు రెండూ వారు యజ్ఞాలు 

చేసినట్టు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి వేదాంతులు చెప్పినట్టు ఆత్మజ్ఞానం వల్ల కాక యజ్ఞకర్మల వల్లనే 

ముక్తి సాధ్యమని నిరూపణ అవుతోంది. 

4. అది (ఆంటే ఆత్మజ్ఞానం యజ్ఞ కర్మలకు అధీనమై ఉంటుందని) గ్రంథాలు సూటిగా 

ప్రకటిస్తున్నాయి. 

“జ్ఞానంలో, విశ్వాసంతో, ధ్యానంతో ఆచరించినలదే అధిక శక్తివంతం” (ఛాందో 

న. 

న. eT tr వనమున 

We ng 

ME. 
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1-1-10); యజ్ఞకర్మలో జ్ఞానం ఒక భాగమని పై ఉల్లేఖన స్పష్టం చేస్తోంది. 

5. ఆ రెండూ (జ్ఞానం, కర్మ), (ఫలితాల సాధన కోసం దేహం వదిలివెళ్ళే ఆత్మతో) 

కలిసి ప్రయాణిస్తాయి కాబట్టి - 

“దాన్ని జ్ఞానం, కర్మ, గతానుభవం అనుసరిసాయి” (బృహ 4-4-2). జ్ఞానకర్తలు 

ఆత్మతో సహా ప్రయాణించి బ్రాప్తించనున్న ఫలానుభవాల్న సిద్దం చేస్తాయి. జ్ఞానం స్వతంత్రంగా 

ఆ ఫలానుభవాన్ని ఉత్తన్షం చేయలేదు. 

6. (శ్రుతులు ఇటువంటి వాటి కోసం (వేదాలు ఉద్దేశించాయనుకోవడం వల్ల) 

(కర్మను) విధిస్తున్నాయి కాబట్టి - 
_ టు 

“ఆత్మజ్ఞాన సహితమైన వేదజ్ఞానం కల వారికీ మాత్రమే కర్మను శాస్త్రాలు విధిస్తున్నాయి. 

కాబటి జానం స్వతంత్రంగా ఏ ఫలితాన్న ఇవ్వదు. )) 
లు 

7. ఇక నిర్గీత సూత్రాల వల్ల - 

“కర్మలనాచరిస్తూ ఇక్కడ వునిషి నూరేళ్ళు జీవించాలని కోరుకొను గాక” (ఈశా - 2); 

“అగ్జిహోత్రం వార్ధక్యం, మరణం పర్యంతం నిలిచే యజ్ఞం. వార్హక్యం ద్యారా, లేదా 

మరణం ద్వారా దాని నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు” (శత. బ్రా. పతా పై ఉల్లేఖనల వల్ల 

కూడా జ్ఞానం కర్మకు అధీనమేనని తెలుస్తుంది. 

జైమినిపై, కర్మకాండ శాస్త్వాలపై బాదరాయణుని వైఖరి ఏమిటి? బాదరాయణుని 

వేదాంతంపై జైమిని చేసిన విమర్శకు పైన ఉటంకించిన సూత్రాల ద్వారా బాదరాయణుడిచ్చిన 
సమాధానంలో ఇది స్పష్టమవుతుంది. సమాధానం ఈ కింది సూత్రాలలో ఉంది.3? 

8. (శుతులు) కర్తకంటె భిన్నమయిన (ఉన్నతమైన ఆత్మ) ఉందని బోధిస్తున్నాయి. C న గ్రై రై 
(శ్రుతుల వల్ల) దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అందువల్ల బాదరాయణుల దృక్షథం సరయినదే. 

(2-7 మధ్య సూత్రాలు మీమాంసకుల దృకథాన్ని వివరిస్తున్నాయి. అవి 8-17 మధ్య 
we) నీ 

సూత్రాల్లో ఖండనకు గురయ్యాయి.” 
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వేదాంత గ్రంథాలు కర్త అయిన కొన్ని పరిమితులున్ల జీవాత్మను గురించి కాకుండా 

కర్త కంటే భిన్నమైన ఉన్నత ఆత్మ గురించి బోధిస్తాయి. ఈ విధంగా వేదాంత గ్రంధాల 
చేత ప్రతిపాదితమైన ఆత్మజ్ఞానం కంటె ఆ కర్త కలిగి వుండే ఆత్మజ్ఞానం భిన్నమైంది. అన్ని 
పరిమితుల నుంచి స్వేచ్చను పొందిన ఆత్మజ్ఞానం కర్మలకు సాయపడకపోగా కర్మలన్నింటికి 

కూడా చరమగీతం పాడుతుంది. “ఎవరు అంతటినీ సంకల్పిస్తాడో, ఎవనికి అన్నీ తెలుసునో” 

(ముండకో 1-1-9) “£ గార్గి! ఈ అక్షర ప్రశాసనంలో” (బృహ. 3-8-9) మొదలైన గ్రంథ 

భాగాలను బట్ట వేదాంత (గ్రంథాలు ఉన్నతమైన ఆత్మ ప్రతిపాదకాలని సష్టనువుతుంది, 

9. కాని (శుతవచనాలు ఉభయ దృక్షథాలను సమానంగా బలపరుస్తున్నాయి. 

వ సూత్రం వెల్లడించిన అభిప్రాయాన్ని రః సూత్రం ఖండిస్తోంది. జనకాదులు జ్ఞానాన్ని 

పొందినప్పటికీ కర్మలాచరించటంలో తలమునకలయ్యారని అక్కడ చెప్పబడింది. జ్ఞాన ప్రాప్తి 

నొందిన "వారికి కర్మ లేదనే దృక్షథాన్ని (శుతి ప్రమాణం సమానంగా బలపరుస్తుందని ఠః సూత్రం 

తెలుపుతుంది. “ఆత్మను తెలుసుకొని బాహ్మణులు వుత్రేషణను, విత్తేషణను, లోకేషణను 

వదులుకుంటారు, సన్యాసి జీవితాన్ని గడుపుతారు”. (బృహ. 3-56-1). “యాజ్ఞవల్క్యుని 

వంటి ఆత్మజ్ఞానులు కర్మలను పరిత్యజించినట్టుగా శ్రుతుల నుంచి మనం కూడా తెలుసుకుం 

టున్నాం.” “అమృతత్వ సాధనమైన ఆత్మజ్ఞానమిదే ప్రియా! అని చెప్పి యాజ్ఞవల్క్యుడు గృహాన్ని 
వదిలిపెట్టాడు” (బృహ. 4-5-15). జనకాదుల కర్మ నిరాసక్తమయింది కాబట్టి ఆచరణ 

దృష్ట్యా అది కర్మ కానట్టే, కాబట్టి మీమాంసకుల వాదం బలహీనమైనది. 

10. 4న సూత్రం సూచించిన (శ్రుతి విషయం) విశ్వ జనీనంగా సత్యమైనది కాదు. 

ఈ భాగంలోని విషయం ఉద్గీతకు మాత్రమే సంబంధించింది కా బట్ట జ్ఞానరం యజ్ఞఫల 

- వృద్దికరమనే (క్రైత్సి వచనం అన్ని జ్ఞానాలకు వర్తించేటువంటిది కాదు. 

11. (ద్దు వ్యక్తుల మధ్య) నూరింటిని విభజించినట్టుగానే, జాన కర్మల మధ్య విభజన 

ఉంది. 

ఈ సూత్రం అయిదవదైన జ్ఞాన సూత్రాన్ని ఖండిస్తోంది. “జ్ఞానం, కర్మ పూర్వ 
అనుభవాలు, దానిననుసరిస్తున్నాయి.” “(బృహ 4-4-2) ఇక్కడ జ్ఞానకర్మలను పంచుకొనే 

అర్హంలో అంటే జ్ఞానం ఒకదాా్యా, కర్మ ఇంకొకదాన్ని అనుసరిసా యి అని (గహించాలి, నూరింటిని 

ఇద్దరికి ఇమ్మన్నప్త్పడం మనం పండు సమభాగాల్ని చేసి ఒక్కొక్కరికి 50 చొప్పన ఇస్తాముఎ. 

అంతేకానీ రెండింటినీ కలపటం కుదరదు. ఈ వివరణ లేకుండా కూడా 5వ సూర్రాన్ని తిర 
స్కరించవచ్చు. ఉదాహృత గ్రంథ భాగం ఆత్మముక్తి గురించి కాకుండా జన్మాంతరాన్ని పొందిన 
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ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానకర్మలను గురించ మాత్రమే సూచిసోంది. “జన్మాంతరాన్ని కోరే 

వ్యక్తి...” (బృహ. 4-4-6) అనే గ్రంథంలోని ముందరి భాగం జన్మాంతరాన్ని పొందే ఆత్మను 

సూచిస్తుందని “కానీ ఏమీ కోరని మనుష్యుడు (జన్మాంతరాన్ని పొందడు) మొ. (బృహ. 

4-4-6) అని ఆత్మ విముక్తిని గురించి శ్రుతి తెలుపుతుంది. 

12. వేదాల్షి అధ్యయనం కావించిన వారినుద్దేశించి మాత్రమే (శ్రుతులు కర్మల్షి విధిస్తు 

“ఈ సూత్రం ఆరవ సూత్రాన్ని ఖండిస్తోంది. వేదాల్ని అధ్యయనం కావించిన వారు 
యజ్లాల్ని గురించి ఎరిగిన వారు కర్శకాండలను నిర్వర్తించతగిన వారు. ఉపనిషత్తుల ద్వారా' 

లభించే ఆత్మజ్ఞానం పొందినవారికి కర్మ విధించబడలేదు. ఇట్టి జ్ఞానం కర్మకు తగనటువంటిది. 

13. (జెమిని గురించి) పట్వేక పసకి లేదు. కాబటి (లది అతనికి వరించదు. 

ఇది 7వ సూత్రాన్ని ఖండిస్తోంది. అక్కడ ఉదాహృతమైన ఈశోవనిషతాఠం స్తూల 

ప్రకటన, అది జ్ఞానికి కూడా వర్తిస్తుందనే ప్రత్యేక ప్రసక్తి అక్కడ లేదు. ఇటువంటి ప్రత్యేక 

నివరణ లేని కారణంగా అతనిని (జ్ఞాని) అది బంధించదు. 

14. (కర్మను చేయమని) అనుమతించడం (జ్ఞానాన్ని) పొగడటమే. 

ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నులు కర్మను చేయాలనే విది ఈ జ్ఞాన వైభవాన్ని చాటటానికే. దీనిలోని 

వశంస ల జా వాం క 3 కా జా ప్రశంస ఇది: ఆత్మ గని జీవితాంతం ర్మలను అనుజ్బంచవచ్చు సని రః నం వల్ల అతడు 

కర్మఫల బడ్డుడు కాడు, 

15. కొందరు వారి అభిష్టానుసారం (కర్మనుష్టానం నుంచి విరమించుకున్నారు.) 

3వ సూత్రం జ్ఞానాంతరం కూడా జనకుడు మొదలైన వారు కర్మానుష్టానం కావించారని ' 

చెప్పింది. కొందరు తమంత తాము అన్ని కర్మల్ని వదిలేశారని ఈ సూత్రం చెప్పతోంది. జ్ఞానానం 

తరం ఇతరులకు ఆదర్శవంతంగా ఉండటానికిగాను కొందరు కర్మానుషానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, 

మరికొందరు. సకలకర్మల్ని పరిత్యజించవచ్చునని ఇది సూచిస్తోంది. కర్మకు సంబంధించినంతవ 

రకు ఆత్మజ్ఞానులపై నిర్భంధం లేదు. 

16. (జ్ఞానం నల్ల సకల కర్మాల్ని ఆచరించే అర్హతలు) నశిస్తాయని (శ్రుతులు చెప్పడు 
cy యా యౌ జాజి లా 

న్నాయి) 
జానం అజ్ఞానాన్ని దాన్నించి వుటేన కర్త, కర్మ ఫలం - వంటి వాటిని నశింపజేసుంది. 

“కాని ఆత్మజానికి అంతా బహ్మమయమవుతుంది. అపడతడు వీక్రించేదేమిటి? వేటి ద్వారా...” ఇ ' స ద 
మొ. (బృహ. 4ార్-15) ఆత్మజ్ఞానం సకల కర్రలకూ విరుద్దం కాబట్టి, అది (జానం) కర్మకు 

Cy అ లు cy 

ఎంతమాత్రమూ సహాయపడేది కాదు. 
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17. వేదాలలో (చతుర్జాశ్రమం పేర్కొబడింద్రి కాబట్టి సన్యాసాశ్రమాన్ని అవలంబించిన 
ఠా లు 

వారికి (సన్యాసులకు) జ్ఞానం చెందుతుంది. 

“మునిగా జీవించే సన్యాసాశ్రమం లేడా చతుర్దాశ్రమం జీవిత దశలోనే జ్ఞానలబ్బి కలు 

గుతుందని శ్రుతులు ప్రకటిస్తున్నాయి. సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన వాడికి అతని విచక్షణను 

తప్ప ప్రత్యేకించి ట్ర కర్మా విధించలేము. కాబట్ట జ్ఞానం కర్మకు ఏ విధంగా లోబడి ఉంటుంది? 

శ్రుతుల వల్ల సన్యాసాశ్రమం అనే జీవిత దశ ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది: విధి శాఖలు 

మూడున్నాయి. వానిలో యజ్ఞం” అధ్యయనం, దానమనేవి ప్రధానమైనవి... ఇవన్నీ వుణ్య 

లోకాలు పొందటానికే. కాగా బ్రహ్మనిష్టుడైన వాడు మాత్రమే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు.” 

(ఛాంగో2 33.1-2) “ఈ ప్రపంచాన్ని (ఆత్మను) మాత్రమే ఆకాంక్షిస్తూ సన్యాసులు స్పగ్భహాల్చి 

పరిత్యజిస్తున్నారు.” (బృహ, 4-4-22) ముగన్. 1-2-11 చాంధో 5.10 శ్లోకాలను కూడా 

చూడండి. గృహస్థుడు కాకుండా కూడా ప్రతి వ్యక్తీ ఈ (సన్యాసి) జీవితాన్ని స్వీకరించవచ్చు 

మొ. జ్ఞాన స్వతంత్రతని నిరూపిస్తున్నాయి. 

పరస్తరం రెండు దృక్షథాలకు చెందిన ఆలోచనలను సూచించే ఇటువంటి అనేకం బాద 

రాయణుని సూత్రాల్లో ఉన్నాయి. కానీ అదొక లక్షణమనడానికి ఒక్కటి చాలు. ఈ సంగతి 

గురించి ఆలోచించటం మావేసినట్టయిలే వాస్తవ స్థితి పూర్తిగా సష్టమౌతుంది. వేదాంతాన్ని ఒక 

తప్పడు శాస్త్రంగా వలగా భ్రాంతిగా, పైపైన బోధించిన అనావశ్యకమైనదిగా, అసంతృస్తికరమైన 

దిగా జైమిని భావించాడు. బాదరాయణుడు ఈ దాడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏమి చేసాడు? 

ఆయన తన వేదాంతశాస్తాన్ని సమర్దించుకున్నాడు. జైమిని కర్మకాండ ఖండనం ఒక తప్పడు 

మతంగా బాదరాయణుడు అధిక్రేపిస్తాడని ప్రతి ఒక్కడు ఆశిసాడు. అయితే బాదరాయణుడు 

అటువంటి ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించలేదు. దానికి భిన్నంగా బాదరాయణుడు సంజాయిషీ దోరణి 

అనుసరించాడు. శ్రుతుల ఆధారంగా జైమిని కర్మకాండ ఉందని, దాన్ని నిరసించ పనిలేదని 

ఆయన అంగీకరించాడు. తన వేదాంత సిదాంతం కూడా శ్రుతులే ఆధారంగా కలది కాబట్టి 
ధి 

అది కూడా సత్యమేనని ఆయన పట్టుపడతారు. బాదరాయణుని ఈ దృకథాన్ని వివరించటానికి 
అనె 

కొంత విశదీకరణ అవసరం. 

భగవదీత 
ra 

మహాభారత మహేతిహాసంలోని భీష్మపర్వంలోని భాగంగా భగవద్గీత రూపొందింది. ఈ 

దాయాదుల ఇతిహాసం ధృతరాష్ట్ర వుత్రులు అయిన కౌరవులు పాండు తనయులైన పాండ 

వుల మధ్య సార్వభౌమాధికారం కోనం జరిగిన సంఘర్షణకు సంబంధించింది. పాండురాజు 

ధృతరాష్ట్రుని తమ్ముడు. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు కాబట్టి సింహాసనం పాండురాజుకు 

లభించింది. పాండురాజు మరణానంతరం అతని కుమారులకు ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులకు మధ్య 

వారసత్వ హక్కు కోసం తగాదా ఏర్పడింది. సార్వభౌమత్వం కోసం జరిగిన ఆ సంఘరణే (నేటి 
ఎ యె 

Bresso 

న. 
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పానిపట్టు దగ్గర ఉన్న) కురుక్షేత్ర యుద్దంగా పరిణమించింది. ఈ యుద్ధంలో కృష్ణుడు పాండ 

వులను సమర్దించాడు. వారి మార్గదర్శకుడిగా, స్నేహితుడిగా తాత్వికుడుగా వ్యవహరించాడు. 

అంతేకాదు. పాండవ సోదరులలో ఒకడైన అర్జునునికి రథసారధిగా పనిచేశాడు. పాండవుల 
పక్షంలో ప్రధాన యోధుడుగా పాత్ర వహించాడు. 

కౌరవ పాండవుల ఉభయ సేనలు రణరంగంలో యుద్దం కోసం మొహరించాయి. 
ఇ శో రా కృష్ణుడు సారథి కాగా రథస్టుడైన అర్జునుడు వచ్చి పాండవ సేనాగ్ర భాగంలో తవ స్థానాన్ని 

గ్రహిస్తాడు. దృఢ ధైర్య సంపన్నుడైన అతడు కౌరవ ప్రతిపక్ష సైన్యాన్ని వీక్షిస్తాడు. సోదరులను 
చంపవలసి వచ్చేటటువంటి యుద్దం; తాను గౌరవించే వారిని, తనకు అత్యంత సన్నిహితంగా 

ఉన్న వారిని తాను బుణపడిన వారిని హత్య చేయవలసి వచ్చేటటువంటి భయంకర యుద్ద 

వీభత్సం తలుచుకుని అర్హునుడు మానడిపోయాడు. అతడు విషణ్తుడయ్యాడం, ఆయుధాలను 
జ లు ణి క 

కీందపడవేశాడు, పోరాడ నిరాకరించాడు. కృష్ణుడు అతనితో వాదించనారంభించాడు. పోరాడ 
5 చ 9 ఇగ ఇ ఇల్లో ఇ వలసిందిగా (పేరేపించాడు. ఈ వాదం అర్జున శ్రీకృష్ణ భగవానుల మధ్య ప్రశ్నోత్తర సంభాషణ 

రూపంలో కొనసాగింది. చివరకు అర్జునుడు పోరాడటానికి అంగీకరిసాడు. 

భగవదితా ప్రారంభంలో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుణి యుదం గురించి పశించటం 
గె ణి ధి Ca 

మనం గమనించవచ్చు. యుద్దం జరిగే ఆ కాలంలో జీవించి ఉన్నప్పటికీ కౌరవుల తండ్రి అయిన 
. అ " 

ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడైన కారణంగా స్వయంగా చూడలేడు, విషయాల్ని గ్రహించలేడా. కాబటి 
ళా ౬... కు 

అలా అడిగాడు. జరుగుతున్న సంఘటనల పరిజ్ఞానానికి అతడు ఇతరుల నివేదికలపై ఆధా 

రపడవలసి ఉంది. ధృతరాష్ట్రునికి ప్రామాణిక గాథను నివేదించటానికి ఎవరో ఒకరిని ఆతడు 

సంపాదించుకో వటంలోని కష్టాన్ని ముందుగా ఊహించి మహాభారత కర్త అయిన వ్యాసుడు 

ధృతరాష్ట్ర సారథి అయిన సంజయునికి ధృతరాష్ట్రునికి విశ్వసనీయ నివేదికని ఇచ్చెటట్లుగా 
, న్నా 

యుద్దక్షేతంలో జరుగుతున్న దాన్నంతటిని-మనుషుల మనసులలోని భావాలను సైతం-తెలు 

సుకునే శక్తిని (ప్రసాదించాడని చెప్పటం జరిగింది. ఈ కారణంగానే ధృతరాష్ట్రుని ప్రశ్నలకు 

సంజయుడిచ్చే సమాధానంగా భగవర్గీతోదంతం కానీ వాస్తవంగా గీత అర్జునకృమ్లుల మధ్య జరిగిన 

సంభాషణ. కాబట్టే అది కృష్ణార్జున సంవాదమని సరైన పేరును సంతరించుకుంది. 

భగవర్స్త అసలు పేరైన కృష్ణార్హున సంవాదంలో యుద్ధం చేయాలా అక్కర్లేదా అవేదే 

అసమ్మతికి తావలమయిన ప్రధాన ప్రశ. ఇతర ప్రక లేదు. ఇద్దరి మధ్య జరిగిన వాదవివాదం, 

చర్చకు అంశం ఆ ఏకైక ప్రళ్నే. సామాన్య ప్రజానీకానికి నైతిక బోధ చేయటానికి లేదా 

మత వ్యవస్లకు సంబంధించిన సైద్ధాంతిక విశరీకరణకు లేదా మత విశ్వాస సంబంధమైన 

ధార్మిక ప్రజ్మోత్తర' గ్రంథంగా వెలువరించటానికీ (భగవద్గీత) శ్రీకృష్ణుడు ఉద్దేశించలేదనేది ప్పష్టం- 

కాని మొత్తంమీద గీత ఆ రకంగానే పరిణమించింది. యుద్ధం చేయాలా అక్కర్లేదా అని 

నిశ్చయించుకోవలసిందే అపటి సందర్భమైనప్తటికీ, అరునునికి కృష్ణుడు చేసిన బోధనలో అతని 
ఎ డా లు క! 

మత సిద్ధాంతమే ప్రబోధితమైంది. 
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మొదటగా కలిగే అనుమానం అసలు ఈ కృష్ణుడెవరనేది? గీత నుంచే ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని 

కలిగించే అనేక సమాధానాలు ఈ ప్రశ్షకు లభిస్తాయి. కృష్ణుడు మొదట వూర్తిగా మానవ 
వ్యక్తిత్వం కలవాడుగా, మానవమాత్రుడుగా కన్షిస్తాడు. వృత్తిరీత్యా అతడు యోధుడు. పార్టుని 
రథసారథిగా ఉండే వినమ్ర విధిని 38 అతడు ఎన్నుకొన్నా అతడు గొప్ప యోధుడు. యుద్దాన్ని 

ఆ యుద్దాదృష్టాల్ని నిర్దేశిస్తూ నియంత్రిస్తూ అతడు మానవుని నుండి మానవాతీతునిగా ఎది 
గాడు. మానవాళీతుని నుండి అవతార వురుషునిగా, నియంతగా పెరిగాడు. పోరాడమని 

అతడు చేసిన వాదనలన్షీ అర్జునుణ్జి కదల్బలేనవుడు, అతడు _ అర్జునుణ్ఞ్మి పోరాడవలసిందని 
ఆదేశించేస్తాడు. ఫీతుడైన అర్జునుడు లేచి అతని ఆజ్ఞల్లి పాటిస్తాడు. అవతార స్థితి నుండి 

దైవస్థితికీ ఆతర్వాత స్వయం ఈశ్వరుడుగా కృష్ణుడు ఎదిగాడు. 

కృష్ణుని వ్యక్తిత్వం ఎలా ఎదుగుతూ వచ్చిందో ఇది తెలువుతుంది. కానీ, విశేషమేమంటే 

అదే గీతలో, కృష్ణుడు ఇతర దైవ రూపాలకు కూడా ప్రతినిధిగా కనిపిసాడు. గీతను మామూ 

లుగా చదివే వారికి కూడా కృష్ణుడు అటువంటి నాలుగు ప్రాతనిధ్య రూపాలు ధరించాడని 

అర్థమవుతుంది, 

కృష్ణుడు వానుదేవుడు: 

భగవటీతః 
త్ే 

అధ్యా. 10.37. నేను వృష్టి వంశీయులలో వాసు దేవుడను, పాండవులలో ధనుంజయు 

న్కు మునులలో వ్యాసుడను, బుషులలో ఉశను (శుక్రాచార్యు)డను. 

ఖగవంతునిగా కృష్ణుడు; 

అధ్యా. 10.12. నీవు పరబ్రహ్మవు, పరంధాముడవు, పరను పావనుడవు. 

శ్రుష్ణుయు బష్ష (వతారం: 

అధ్యా. 10.21. నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, ప్రకాశింపచే సే వాటిలో కిరణాలు కల 

సూర్యుడను, వాయువు (మరుత్తుులలో మరీచిని, నక్షత్రాలలో చంద్రుడను. 

అధ్యా. 11.24. ఓ.విష్ణుమూర్తీ! ఆకాశాన్ని తాకుతున్నటువంటి, ప్రకాశిస్తున్నటువంటి, 
పెక్కు రంగులున్నటువంటి, తెరచిన నోళ్ళు కల్షినటువంటి, జలిస్తున్న విశాల నేత్రాలు కలిగినటి 

జాని రు 
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™ & అ nt i వ్ నిన్న చూచి మిక్కిలి భయపడ్డ మనసు కలవాణ్ణి ధైర్యాన్ని శాంతిని వాందలకున్నాను. 

అధ్యా. 11.30. ఓ విష్ణుమూర్తి! మండుతున్న నీ నోళ్ళతో జనులందర్ల్హీ అంతటా 
మింగుతూ చప్పరిస్తున్నావు. నీ భయంకర కాంతులు తేజస్సులచే ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి 

మిక్కిలి తసింపచేస్తున్నాయి. 

అధ్యా. 10.23. రుద్రులలో నేను శంకరుణ్ని. యక్ష రాకసులలో ధనాధిపలిని 

(కుబేరుణ్హి), వసువులలో పావకున్నే (అగ్నిని), పర్వతాలలో మేరువును. 

శ్రశ్థుడు బ్రవ్మాః 

అధ్యా. 15.15. నేను అందరి హృదయాలలో (దగ్గరగా) ఉన్నాను నావల్ల జ్ఞాపకశక్తి 
ధా న జాని 

జ్ఞానం, మరపు కలుగుతున్నాయి. సర్వ వేదాలచే తెలియదగ్గ వాడిని నేనే. వేదాంతాన్ని నిర్మించిన 

వాణ్ణి, వేదాన్ని ఎరిగిన వాణ్ణి నేనే. 

అధ్యా. 15.16. ప్రపంచంలో క్షరుడనీ, అక్షరుడనీ ఇద్దరు వురుషులున్నారు.. అన్ని 

భూతాలు (సమస్త ప్రాణుల దేహాలు) క్రరుడనీ, కూటస్తుడు (కూటస్తుడైన జీవుడు) ఆక్రరుడనీ 

చెపబడుతున్హారు. 
అణ 

అధ్యా. 15.17 ఎవడు ముల్లోకాల్లోను ప్రవేశించి (వాటిని) భరిస్తున్నాడో (అటువంటి) 

నాశరహితుడైన ప్రభువు, (క్షరాక్షురుల కంటే) వేరైన ఉత్తమ పురుషుడు పరమాత్మ అని చెప్పజ 

దుతున్నాడుం. 

అధ్యా. 15.18. నేను క్రర స్వరూపిని (కంటే) మించినవాణ్ని. అక్షర స్వరూపుని 

కంటే శ్రేష్టుణ్డి అయినందువల్ల లోకంలోను వేదాంతంలోను పురుషోత్తముడు అని ప్రసిద్దికెక్కి 

ఉన్నాను. 

అధ్యా. 15.19. భరత వంశంలో జన్మించిన ఓ అర్జునా! ఎవడు అజ్ఞానం లేని వాడై ఈ 

విధంగా నన్ను వురుషోత్తమునిగా తెలుసుకుంటున్నాడో అతడు సమస్తం తెలిసినవాడై వూర్తి 

మనస్సుతో నన్న పూజిస్తున్నాడు. 

తర్వాతి ప్రశ్నను అడగండి. 
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కృష్ణుడు. అర్జునునికి బోధించిన సిద్దాంతమేమిటి? కృష్ణుడు. అర్జునునికి బోధించిన. 

సిద్ధాంతాన్ని “జీవాత్మకు మోక్ష (సాధక) సిద్ధాంతంగా పేర్కొంటున్నారు. మోక్షానికి సంబంధించిన 

పళ్ల గురించి కృష్ణుడు వివరించవలసి ట్ండగా కృష్ణుడు మూడు భిన్నమోక్ష సిద్దాంతాలను 

బోధించాడు. 

1) సాంఖ్య యోగంచే ప్రతిపాదితమైన ధ్యాన మార్గం ద్యారా మోక్షం నాధ్యం. 

అధ్యా. 2.39. పృధావుత్రుడవైన ఓ అర్జునా! సాంఖ్యశాస్తుంలో చెప్పబడ్డ ఆత్మజ్ఞానం 

గురించి నీకు చెప్తాను. ఎటువంటి వివేకంతో కూడిన వాడవై కర్మ బంధాన్ని “వదులుతావో 

అటువంటి కర్మయోగ విషయంలో (చెప్పబోయే బుద్ధిని గురించి విను. 

ఇది ద్వితీయాధ్యయం 11 నుండి 16 వరకు, 18 నుండి 30 వరకు, ఉన్న శ్లోకాలలో 

చర్చితమైన సాంఖ్యయోగ సంవాదనలోని' ముగింవు శ్లోకం. 

2) కర్మ్యమార్గం ద్వారా మోక్షం సాధ్యం. 

అధ్యా. 5.2. కర్మత్యాగం కర్మయోగం అనే రెండూ మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆ రెండింటి 

లోనూ కర్మత్యాగం కంటే కర్మయోగమే శ్రేష్టమైనది. 

౩) భక్తిమార్గం ద్వారా మోక్షం సాధ్యం. 

అధ్యా. 9.13. ఓ పృధావుత్రుడవైన అర్జునా! మహాత్ములైతే దివ్య ప్రకృతిని పొందిన 

వారై నన్ను సమస్త ప్రాణులకు ఆదికారణునిగాను, “నాశరహితునిగానూ ఎరిగి అనన్య మనస్కులై 

భజిస్తున్నారు. 

వ కరస తవిషులె వయతిస కిన్ అధ్యా. 9.14. (వారు) ఎల్లప్పడూ నన్ను కర్తిస్తూ దృఢ వ్రతనిష్టులై ప్రయత్నిస్తూ, భక్తీతో 

నాకు నమస్కరిస్తూ సదా నాయందు చిత్తముంచినవారై ఉపాసిస్తున్నారు. 

అధ్యా. 9.15. మరికొందరు కూడా జ్ఞానయజ్ఞంచే (అంటే అందరిలోనూ తమనే 

చూస్తూ) వూజిస్తున్న వారై ఏకత్వంతోనూ పృథక్తంతోనూ నానాత్వంతోను విశ్వరూవుడవైన 
నన్ను ఉవాసిస్తున్నారు. 

అధ్య. 9.17. ఈ ప్రపంచానికి నేనే తండ్రిని, నేనే తల్లిని, సంరక్షకుడను, తాతను, 

తెలుసుకోదగ వనువును, పావన పదారాని, ఓంకారాని;, బుకామయజారేందాలి,. 
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అధ్యా. 9.22. ఏ జనులు మమేకమై నన్ను గూర్చి ధ్యానిస్తున్నారో, ఎల్లపుడు 
= or) 

(నాయందే) నిష్ట కలిగి యున్న (అట్టి వారి యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తున్నాను. 

దృష్టిని అదికట్టి భగవద్గీతకు సంబంధించిన రెండు ఇతర ఆకర్షక ముఖ్య లక్షణాలున్నాయి. 

(1) వేదాల వైదిక విధుల యజ్ఞయాగాదుల లఘూకరణ భావన (భగవద్గీతలో) ఉంది. 

అధ్యా 2.42-42: ఓ పార్థా! సుఖాలప్రై అధికారంపై తీవ్రమైన అనురక్తి కలిగిన వారికీ, 

అవివేకుల తియ్యాలి మాటలకు విచక్షణ కోలోయే వారికీ, కోరికలతో నిండిపోయి, స్వర్గాన్ని తమ 

పరమ లక్ష్యంగా భావించే వారికీ, వేదాలలోని స్తోత్రపాఠాలలో మైమరచిపోతూ వాటిలో మరేమీ 

లేదని ప్రకటించే వారికీ మనో నిశ్చయం అలవడదు. క్రతువుల ద్వారా ఆనందాన్నీ, అధికారాన్నీ 

సాధించవచ్చుననే వాదనలతో వారి మాటలు ఉద్వేగంగా ఉంటాయి. వాంఛలతో ఆచరించిన 

కర్మల కారణంగా వారు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలెత్తుతూ వుంటారు. 

అధ్యా. 2.45. ఓ అర్జునా! వేదాలు త్రిగుణాత్మక విషయాలను తెలిపేవి. నీవు త్రిగుణాల 

నుంచి ముక్తుడవు కా! ద్వంద్వాలు లేని వాడవు, నిరంతర శుద్దతత్వాన్ని ఆశ్రయించిన వాడవు, 

ఆర్జన సంరక్షణల దృష్టి లేని వాడవు, ఆత్మజ్ఞానివికా. 

అధ్యా. 2.46. అంతటా వరద ఉన్నప్పడు జలాశయానికి (నీటివల్ల) ఎంత ప్రయోజనమో 

Ca శు (a ఆ న ఇ ర వ్ 

ఆత్మ జ్ఞాన సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణునకు అన్ని వేదాలలోని ప్రయోజనం ఆమాత్రమె. 

అధ్యా. 9.21. (స్వరాభిలాషులైన) వారు విశాల స్వర్గలోకాన్ని అనుభవించి పుణ్యం 

క్షీణం కాగా మర్త్య లోకాన్ని (మరల) ప్రవేశిస్తున్నారు. ఈ ప్రకారంగా మూడు వేదాలలో చెప్పబడ్డ 

కర్మల్ని సకామంగా అనుష్టించేటటువంటి వారు (నిరంతరం) వస్తూపోతూ ఉంటారు. 

(అసంపూర్ణం, 

అనువాదం: డా. పి.ఆపదరావు, ఆచార్య లకంనాని చక్రధరరావు. 
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అథస్తూఐకలు: 
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అధ్యాయం - 11 

బాహ్మణ నుత విజయం : 

రాజహత్వ లేదా ప్రతఎప్టవాఅర్భానం 

[ఈ శీర్షికన టైప్ చేసిన పేజీలు మూడు మాత్రమే మాకు లభించాయి. అదృష్టవశాత్తు 

శి యస్.యస్. వెక్ట్ దగ్గర ఈ వ్యాసం ప్రతి లభించింది. అయితే ఆయన అందజేసిన వ్యాసంలో 

అక్కడక్కడా కొన్ని పేజీలు (మూడు నుంచి ఏడు, తొమ్మిది నుంచి పదిహేడు పేజీలు) 

లేవనే విషయం తెలిసింది. దొరకని వుటలతో కూడా కలిపి ఈ వ్యాసం మొత్తం తొంభై 

రెండు టైప్డ్ పేజీలు. రెజ్ ఇచ్చిన వ్యాసం ప్రతి “బాహ్మణ చుత విజయం” అనే శీర్షికతో 

ఉంది. కానీ మా వద్ద ఉన్న పేజీల్లోని మొదటి పేజీలో “రాజహత్య లేక ప్రతివిప్లవావిర్భావం” 

అని ఉంది. మా ప్రతిలో ఈ విషయాన్ని పదకొండు అధ్యాయాలుగా విభజించినట్లు ఉంది. 

కానీ రెజ్ ఇచ్చిన ప్రతిలో ఆ ప్రస్తావన లేదు. శీర్షిక, అధ్యాయాలు-రండూ డా. అంబేద్కర్ 

స్వీయ దస్తూరీతోనే ఉన్నాయి. అందుకే ఈ ముగ్రేణలో వాటిని యధాతథంగా ఉంచాము. 

లనుకోకుండా, 9 నుంచి 17 వరకు ఉన్న పేజీలు ఇంకో ఫైలులో కన్పించాయి. ఆ పేజీలన్నిటివీ 

ఈ వ్యాసంలో సరైన స్థానంలో పొందుపరచి, ప్రకటిస్తున్దా 0. 4 నుంచి 7 దాకా ఉండాల్సిన 

పేజీలు తప్ప మిగిలిన వ్యాసమంతా సమగ్రమైందే. -పంపొదకులు.] 

I 

బౌద్ధమతం పై బ్రాహ్మణుల తిరుగుబాటు. 

బాహ్మణమత దూత (ప్రవర్తకుడు) మనువు. 

(బాహ్మణమతం - (బ్రాహ్మణుల పరిపాలన హక్కు - రాజహత్య హక్కు. 

బాహ్మణమతం ఆ బ్రాహ్మణుల విశేష హక్కులు. 

(బాహ్మణమతం - కులాల సృష్టి. 

(బాహ్మణమతం - బ్రాహ్మణేతరుల న్యూనీకరణ. 

(బాహ్మణమతం లా శూద్రుల అణచివేత. 

క్షేన్ష్లకగ 4 కకక ణం (బాహ్మణమతం ఆ స్త్రీల అణచివేత. 

IX (బాహ్మణమతం - సాంఘిక వ్యవస్థా న్యాయ బద్దీకరణం. 

ప్రొఫెసర్ బ్లూంఫీల్డు వైదిక మతంపై తన ప్రసంగాలను ప్రారంభిస్తూ భారతదేశం గురించి 
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ఇలా అంటాడు; “అనేకార్డాలలో హిందూదేశం మతాల భూమి. ఇది తన వనరులతో అనేక 

ష వవసలన ను సృషించింది..... విశెష్ట వ్యవస్థలను శాఖలను సం 0 

ఇంకో విధంగా చెపాలంటే హిందూదేశం మతాల భూమి. మతాచారాలను అవలంబించే 
ఎ జ 

విషయంలో కాని, సంప్రదాయాల్ని పాటించే విషయంలో కాని హిందూదేశంలాంటిది ప్రపంచంలో 

మరెక్కడా కనిపించదు.”! 

ఈ పరిశీలనలో ఎంతో సత్యముంది. హిందూ దేశం పరస్పరం పొరాడుకునే మతాల 
భూమి అని చెప్పి ఉంటే అతడు ఇంకా ప్రగాఢంగా, ఆకర్షకంగా సత్యాన్ని చెప్పినట్టుండేది. 
వాస్తవానికి హిందూదేశ చరిత్రలో మతం తన పాత్రను నిర్వహించినంత గొప్పగా మరే దేశంలోను 
మతం ఆదేశ చరిత్రలో ఇంత ప్రధానమైన పాత్రను నిర్వహించలేదు. హిందూదేశ చరిత్ర బౌద్ద 
మత బ్రాహ్మణ మతాల మధ్య జరిగిన ప్రాణాంతక పరస్తర సంఘర్షణల చరిత్ర మాత్రమే. 
ఎవ్వరూ వెంటనే అంగీకరించలేనంతగా ఈ సత్యం ఉ పేక్షకు గురయింది. ఇటువంటి సూచనను 
నిరాకరించే వ్యక్తులకు నిజంగానే కొదవలేదు. 

కాబట్ట హిందూదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన ముఖ్య వాస్తవాలను సంగ్రహంగా నన్ను 
చెప్పనివ్వండి. ఎందుకంటే అది (చరిత్ర) బ్రాహ్మణ మత, బౌద్ధ మతాల మధ్య ఆధిక్యం కోసం 
జరిగిన సంఘర్షణల చరిత్ర మాత్రమే అని హిందూదేశ చరిత్రను అర్దం చేసుకొనే శక్తిగల ప్రతి 
ఒక్కరూ తెలుసుకోవలసి ఉంది. ఇది చాలా ముఖ్యం, 

భారతదేశాన్ని జయించిన, స్వగృహంగా చేసుకొని మత సంస్కృతిని స్థాపించుకున్న 
ఆర్యుల రాకతో భారత హిందూ దేశ చరిత్ర ప్రారంభమైనట్లుగా. చెప్తారు. ఆర్యుల గుణగ 
రకాలు, సంస్కృతి, మతం, సంఘ వ్యవస్థ ఎంత గొప్పవైనప్పటికీ, వారి రాజకీయ చరిత్రను 
గురించి మనకు తెలిసింది తక్కువే. ఆర్యేతరులపై ఆర్యులు చెప్పకునే చెప్పకునే ఆధిక్యంతో 
నిమిత్తం లేకుండా, చరిత్ర ఆధారంగా ఆర్యుల రాజకీయ సాఫల్యాలను గురించి తెలిసింది చాలా 
తక్కువే. బలాఢ్యులయిన నాగాలని వ్యవహరించబడే ఆర్యేతర ప్రజల, ఆధిక్యంతో భారతదేశ 
చరిత్ర ప్రారంభమవుతుంది. వీరిని ఆర్యులు జయించలేకపోయారు. వీరితో ఆర్యులు సంధి 
చేసుకోవలసి వచ్చింది. దానితో వారిని ఆర్యులు తమతో సమానులుగా గుర్తించవలసిన అగత్యం 
ఎర్రడింది. ప్రాచీన కాలంలో రాజకీయ రంగంలో భారతదేశం ఏమాత్రం పేరు ప్రఖ్యాతులు, 
వైభవం గడించినా ఆ ప్రతిష్ట అంత వూర్తిగా ఆర్యేతర నాగాలకే దక్కుతుంది. ప్రపంచ చరిత్ర 
వుటలలో భారతదేశ ఘనతను, వైభవాన్ని సుస్టిరపరచిన వారు నాగాలే. 

క్రీ.వూ. 642 సంవత్సరంలో బీహారులో మగధ స్థాపన భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో 
తొలి మైలురాయిగా చెప్పవచ్చు. శిశునాగ2 పేరుతో ప్రసిద్ధుడైన మగధ రాజ్యస్థాపకుడు ఆర్యేతర 
నాగజాలతికి చెందినవాడు, 
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మగధ సామ్రాజ్యం ప్రారంభంలో చిన్నదే అయినా ఆతర్వాత సమర్జులైన శిశునాగ 
వంశీయులు దాన్ని బాగా అభివృద్ది చేశారు. ఈ వంశంలోని ఐదవ తరం వాడయిన బింబి 

సారుని హయాంలో ఈ రాజ్యం నాగ్రూజ్యమైంది; మగధ సామ్రాజ్యంగా పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని 

పొందింది. శిశు నాగవంశీకుల పాలన క్రీపూ. 413 దాకా కొననాగింది. ఆ సంవత్స రంలో 

శిశునాగవంశ చక్రవర్తి మహానందుడు మహా సాహసికుడైన నందుని చేతిలో మరణించాడు. 

నందుడు మగధ సింహాసనాన్ని ఆక్రమించి నంద వంశాన్ని స్థాపించాడు. నంద వంశం మగధ 

సామ్రాజ్యాన్ని క్రీ.పూ. 322 దాకా పరిపాలించింది. మౌర్య "వంశ స్థాపకుడైన చంద్రగువ్పుడు 
చివరి నందరాజును పదవీచ్యుతుణ్ని కావించాడు. చంద్రగువ్ముడు శిశునాగ వంశంలో చివరి 

పాలక చక్రవర్తి కుటుంబానికి చెందినవాడు. చంద్రగుప్తు డు నాధించిన విప్లవం వాస్తవంగా 

మగధ నాగ సామ్రాజ్య పునః *న్హాపన అని చెప్పవచ్చును. 

తమకు వారసత్వంగా సంక్రమించిన మగధ నామ్రాజ సరిహద్దులను మౌర్యులు తమ 
ణు 

విజయాల వల్ల అధికంగా విస్తరించారు. అశోకుని (పరిపాలనా కాలంలో అతని) ఆధీనంలోని 

సామాజ్యమెంత వృద్ది పొందిందంటే ఆ సామ్రాజ్యం దానికున్న పేరుతో కాక మరో పేరుతో 

ప్రసిద్ధమైంది. అడే మౌర్య సామ్రాజ్యం లేదా అశోకుని రాజ్యంగా పేరు పొందింది. ఇక్కడె 

నుండి-రాత (వతిలో 4 నుండి 7 దాకా ఉన్ల వుటలు లభించలేదు. నం. 

ఆనాడున్న అనేక మతాలలో ఒకటిగా అది వుండిపోలేదు. అశోకుడు దాన్ని రాజ్యము 

తంగా చేశాడు. ఇది బ్రాహ్మణ మతానికి తీవ్ర విఘాతమే. అశోక సామాజ్యంలో బాహ్మణులకు 

రాజ్యపోషణా కరువైంది. వారిని ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా చూడ్డంతో, తీవ నిరాదరణకు 

గురయ్యారు. బాహ్మణమతంలో ప్రధానమైన జంతుబలుల నిషేధంతో (బ్రాహ్మణుల అణ 

చివేతకు శ్రీకారం చుట్టటం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. యజ్ఞానరణ వృత్తిని కూడా వారు 

కోలోయారు. ఈ యజ్ఞాలు తరచుగా చేయటం వల్ల కూడా బ్రాహ్మణులకు సంభావన బాగా 

ముట్టేది. కాబట్ట మౌర్య సామ్రాజ్యం అంతమయ్యేదాకా అంటే దాదావు 140 సంవత్సరాలపాటు 

బ్రాహ్మణులు అణచివేతకు గురయిన వరాలుగా బతికారు.3 బౌద్ద రాజ్యం పై తిరుగుబాటు 

ఒక్కటే పీడితులైన ఆ బ్రాహ్మణులకు మిగిలిన ఏకైక మోక్షమార్గం. మౌర్య పాలనపై తిరు 

గుబాటు జెండాను ఎగరవేయటానికి వుష్యమిత్రునకు ప్రత్యేక కారణముంది. పుష్యమిత్రుడు 

శుంగ గోర్రీకుడు. శుంగులు పశుబలులను, సోమయాగాలను చేసే సామవేది బ్రాహ్మణులు, 

కాబట్ట ఆశోకుని శిలా శాసనంలో ప్రకటించిన విధంగా మౌర్య సామాజ్యమంతటా జంతుబలుల 

నిషేధం వల్ల శుంగులు తీవ్రంగా బాధపడటం సహజం కూడా. సామవేది బాహ్మణుడయిన 

వుష్యమిత్రుడు బ్రాహ్మణుల హీనస్థితికి కారణమైన బౌద్దరాజ్య నాశనం ద్వారా బ్రాహ్మణుల 

హీనస్థితికి మంగళం పాడాలని,5 "బ్రాహ్మణ మతాన్ని లచరించేటందుకుగాను వారికి స్వేచ్చను 

ప్రసాదించాలని ప్రథమంగా వాంభఛించాడనటంలో ఆశ స్ఫర్యం లేదు. 

అపటిదాకా రాజ్యమతం హోదాలో ఉన్న బౌద్దమతాన్ని నాశనం చేయటం, బ్రాహ్మణులను 
లె డ్ . _ 
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భారతదేశ సార్వభౌమ. పరిపాలకులుగా రూపొందించటం వుష్యమిత్రుని రాజహత్యల లక్ష్యం. 
రాజ్య రాజకీయ శక్తి వెనుక ఉండగా బ్రాహ్మణమతం బౌద్ధమతంపై విజయం సాధించగలుగు 
కుంది. కర వరిసితులు నిరారిసునాయి. తుంది దిన్ని రెండు ఇతర పరిస్థి లు నిర్జారిస్తున్నా 

మొదటిది పుష్యమిత్రుని ప్రవర్తనకు సంబంధించింది. 

పుష్యమిత్రుడు సింహాసనం అదిస్టించిన తర్వాత అశ్వమేధ యజ్ఞం నిర్వహించాడనటా 
త జ్య గ 5 మ్ 9 + 3 నికి సాక్ష్యముంది. అశ్వమేధ యజ్ఞం సర్వోన్నత సార్వభౌముడు మాత్రమే నిర్వహించవలసిన 

వైదిక విధి. ఈ విషయంలో విన్సెంట్ స్మిత్ పరిశీలన ఇది. 

బౌద్దమత ప్రధాన లక్షణమైనటువంటిది. అశోకుని శాననాలలో నిర్హేశింపబడునటు వంటిది 

అయిన జీవకారుణ్య పవిత్ర భావన-బ్రాహ్మణ ప్రభువృలకు అత్యావశ్యకమ్రైనటువంటిదీ మోక్ష 

మార్గంగా సనాతన బ్రాహ్మణులు భావించేది అయిన జంతుబలి నిషేధానికి కారణమయింది. 

దీనికి వ్యతిరేకంగా |బాహ్మణుల పతినందన వుష్వమితుని అశమేథ యజంలో తొలిసారి కని 
స్తుంది. లదే 500 సంవత్సరాల తర్వాత తరగ సముద్రగువ్నడు అతని హెరసుల హయాంలో 

పరాకాష్టకు చేరింది. 

సింహాసనాన్ని అధిరోహించిన తర్వాత వృుష్యమిత్రుడు బౌద్ద మతస్తులకు, బౌద్ధమతానికి 
వ్యతిరేకంగా తీవ్ర హింసాత్మక దాడి ఆరంభించాడనటానికి సాక్ష ముంది. 

పుష్యమిత్రుని బౌద్దమత హింస ఎంత నిరయగా ఉండో బౌద్ద సన్యాసులకు వ్యతిరేకంగో 
అతడు వేయించిన దండోరా పట్ల అర్థమవుతుంది. ఒక్కో బౌద్ద భిక్షువు తలకు 100 బంగారు 
" x 6 wu TK nt mm ణాలను వెలకట్టటం వుష్యముత్రుని బౌద్దమత వ్యతిరేకతకు పరాకాష్ట, 

_ వుష్యమిత్రుని హాయంలోని బౌద్ద మతస్టుల(పై జరిగన) హింసను గూర్చి తెలువుతూ 
నర్ హరిప్రసాద్ శాస్త్రిగారు ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు." 

“ఛాందసులు, పరవుత సహనం లేనివారు అయిన శుంగుల నామాజ్య పాలనలో 

మతస్తుల స్థితి ఎలా వుండేదో ఊహించుకోవచ్చు. చాలామంది బౌద్ద భిక్షువులు 
నికీ వుష్యమిత్రుడంటే చాలు మండిపడతారు. తిట్టడానికి తప్ప ఆపేరు ఉచ్చరించరనేది చైనా 
చెతుల వల్ల తెలిసింది.” 
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II 

పుష్య మిత్రుని విప్ప్లవం కేవలం రాజకీయ పరమైనది కాదు. అదే నిజమైతే అతడు 
అంత క్రూరంగా బౌద్ద భిక్షువుల్ని హతమార్చవలసిన అవసరం లేదు. హిందూమత వినాశనానికీ 

ఒకపుడు గజని అవలంబించిన కూర పద్ధతులకు ఇది ఏమాత్రం తీసిపోలేదు. దీన్నిబట్టి 

బౌద్దమత నాశనమే వుష్యమిత్రుని ప్రధాన ధ్యేయంగా చెప్పవచ్చు. 

మౌర్యులకు వ్యతిరేకంగా పు వుష్యమిత్రుడు చేసిన విపవం-మనుస్కృతికి శాసనసరూపం 

కల్పించటం ద్వారా-బాహ్మణమతాన్ని స్థాపించటానికి మార్గాన్న సుగమం చేసింది. ఇంతకంటె 

సాక క్షం మరేం కావాలి. 

మనుస్మృతి దైవికమయిందని చాలామంది చెప్తారు. స్వయంభువు [సృషికర్త] మనువుకే 

చెబితే మనువు మానవులకు వెల్లడించాడట. దాన్నే “మనుస్మృతి” అన్నారు. ఈ విషయం 

మనుస్మృతిలోనే స్పష్టంగా ఉంది. ఇలాంటి ప్రతిపాదన చేయటానికి వెనుక ఉన్న కారణాలను 

గురించి ఎవరు పట్టించుకోకపోవటం ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. భారతదేశ చరిత్రలో 

మనుస్మృతి ప్రాముఖ్యాన్ని, స్థితిని గురించి తెలుసుకోవటంలో చాలామంది వూర్తిగా విఫలుర 

య్యారనటానికి ఇది తిరుగులేని సాక్ష్యం. భారతీయ సమాజం పొందిన సాంఘిక పరివర్తనా 
మహా విప్టవానికి మనుస్మృతి గ్రంథరూపం (రికార్డు) అని చరిత్రకారులు చెప్పడం కద్దు. అయితే 

మనుస్మృతిలో ప్రతిపాదితమైన గ్రంథకర్తత్వ విషయం మోసపూరితం. ఈ తప్పడు ప్రతిపా 

దన వల్ల వెలువడ్డ విశ్వాసాలు ఏమాత్రం సమర్ధనీయాలు కావు. ఈ విషయంలో ఎటువంటి 

సందేహమూ లేదూ 

మనువు అనే పేరుకు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో గొప్ప ప్రతిష్ట ఉంది. వురాతన ప్రతిష్ట 

ఆసరాగా తీసుకొని నియమావళికి జెన్షత్యం కల్పించే ఉద్దేశం ంతో గ్రంధ కర్తృత్వాన్ష్ మనువుకు 

ఆపాదించారు. ఇది ప్రజలను మోసగించటానికి చేసిన వంచన అనటం నిర్వివాదాంశం. (మును) 

స్మృతి భృగు వంశం పేరుతో కన్దించటం ప్రాచిన సంప్రదాయానికి నిదర్శనం. ఈ గ్రంధం అసలు 

పేరురీ “భృగుక్సత సంహిత” “మనుధర్మ నియమావళి” అనే పేరు కూడా ఉంది. ఈ స్మృతి 

ప్రతి అధ్యాయానికి చివర భగు నామాంకమై ఉంది. కాబట్ట స్మృ్రతికర్త వంశనాముం మనకు 

లభ్యమైంది. కానీ గ్రంధంలో రచయిత అసలుపేరు ఎక్కడా కన్పించదు. అదే సమయంలో 

అతని పేరు చాలా మందికి తెలుసు. క్రీ.శ. 4వ శతాబ్దంలో రచించిన నారద స్మృతికర్తకు 
మనుస్మృతి కర్తనామం తెలుసు. అతడే ఈ రహస్యాన్ని వెల్లడించాడు. నారద స్మృతికర్త 

ప్రకారం మనుస్మృతి రచించినవాడు సుమతి భార్గవుడు. “సుమతీ భార్గవి అనేది కల్పించిన 

పేరు కాదు. మనువు ప్రత్యేక వ్యక్తి అని అభిప్రాయపడిన మనుస్మృతి మహా_వ్యాఖ్యాత_అయిన 
మేధాతిథి ప్రకారం కూడా మనువు “ఒకానొక వ్యక్తి. కాబట్టి మనుస్మృతి వాస్తవకర్త అయిన 

లె 
ధ 



314 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు, 

సుమతి భార్గవుని కల్పితనామం మనువు. 
é ణు 

ఈ సుమతి భార్గవుడే ఈ నియమావళి (స్మృతిని ఎవ్వడు రచించాడు? దాని రచ 

నకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన తేదీని ఇవ్వటం సాధ్యం కాదు. కానీ ఏ నిర్దిష్ట కాలంలో 

ఆది రచించబడిందో చెప్పవచ్చు. ప్రశ్షింపవీలుకాని ప్రామాణ్యం కల పండితుల అభిప్రాయం 

ప్రకారం-సుమతి భార్గవుడు తాను ఉద్దేశవూర్వకంగా మనుస్మృతి అని తెలిపిన నియమావళిని 

క్రీ.వూ. 170-క.వూ. 150 సంవత్సరాల మధ్య రచించాడు. వుష్యమిత్రుని బ్రాహ్మణీయ 
విప్ణవం క్రీపూ. 185 సంవత్సరంలో జరిగిందనే దాన్ని ఇప్పడు మన మనస్సులో పెట్టుకొ ంటే 

మౌర్యుల బౌద్ధ రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణీయ విప్లవ సూత్ర ఘటితంగా మనుస్క్ర 
తిగా పేరుగాంచిన నియమావళి వుష్టుమిత్రునిచే జారీ చేయబడినదనటంలో సందేహం లేదు. 

మనుస్మృతి బాహ్మణ మతాన్ని వ్యవస్థిక్టతం చేసిందనీ, వుష్యమిత్రుని ఎప్పనం కేవలం వ్యక్తిగత 

సాహసకృత్యం కాదనేది మనుస్మృతికి సంబంధించిన ఈ దిగువ విశేషాలను గమనించినట్లయితే 
రుజానచ్చుతుంది. 

మొదటిసారిగా మనుస్మృతి పుష్యమిత్రుని పరిపాలన కాలంలో జారీ చేయబడిన న్యాయ 

శాస్త్ర సంబంధమైన ఒక కొత్త నియమావళి అనేది గమనించవలసిన విషయం. మనుస్మృతి 
రచనకు వూర్వం మానవధర్మ సూత్రమగేది ఉండేదనీ మానవ ధర్మ సూత్రాలను అనుస 

రించే మనుస్మృతి తయారైందని ఇప్పడు వాడుకలో ఉన్న అభిప్రాయం. అయితే గంథం జాడ 
ఎక్కడా లేని కారణంగా ఈ అభిప్రాయానికి విలువ లేకుండాపోయింది. ఇప్పటి మనున్మృతికీ 

పూర్వం రెండు ఇతర గ్రంథాలున్నాయి. ఒకటి మానవార్థశాస్తుం లేదా మానవరాజ శాస్త్రం 
లేడా మానవరాజ ధర్మశాస్తుంగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. రెండోది మానవ  స్థహ్యసూత్రంగా పండితులు 

మనుస్మృతిని పోల్చి చూచారు. ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒక దానితో మరొకదానికి పోలికే లేదు. 
ఇంకో గ్రంథంలోని నియమనిబంధనలకు విరుద్ధంగా కూడా ఉన్నాయి. నూతన రాచరికంలో 
అమలులోకి వచ్చే నూతన చట్టాన్ని మనుస్మృతి కలిగి ఉండేదనటానికి ఇది చాలు. 

పుష్యమిత్రుని నూతన పరిపాలన కాలం బౌద్ద మతస్థులకు వ్యతిరేకమని బౌద్ద మతస్టు 
(4a) 

లకు బౌద్ధ మతానికి వ్యతిరేకంగా మనుస్మృతిలో చేయబడిన స్త నిబంధనల వల్ల తెలుస్తోంది. 
మనుస్మృతిలో ని ఈ క్రీంది నిబంధనలను గమనించండి; 

4 షండస్థ మానవులను రాజు దేశం నుంచి పంపించేయాలి” (9-225) 

“ఈకితవాదులు గూఢాచారులు రాజు రాజ్యమందున్న వారై సర్వదా వంచనచే ధనమా 
కర్షిస్తూ సజ్జనులను బాధిస్తున్నారు.” (9-226) 

“వృథా జాతులకు (తమ జాతి ధర్మాలను ఎక్కువగా వదలివెళ్ళిన వారికి) సంకర 
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జాతులకు (హీన జాతి వురుషుల వల్ల ఉత్తమ జాతి స్త్రీలయందు వుట్టిన వారికి) వేద 
బాహ్యులయిన సన్యాసులకు, ఆత్మహత్య చేసుకొనే వారికి ఉదక దానాది (పీతకృత్యం చేయన 
కరలేదు” (5-89) 

“పాషండాన్ని ఆశ్రయించిన ప్త స్రీలకు--- (ఉదకదానాది శ్రాద్దాది కర్మలు చేయనక్కర 

నేదు” (5.90) 

“అతడు (గృహస్థుడు) పాషండులను--- హైతుకులను (వేద విరుద్ధ కర్మలచే తిరిగే 

రారు)--- నూట మాత్రంగా కూడా అర్చించకూడదు.” (4.30) 

“వేదమూలాలు కాని సంప్రదాయాలుకు దృష్టి కల (నీచమయిన) తత్వ వ్యవస్థలు 

మొదలయిన వన్నియు పరలోకంలో నిషలాలు నరకఫలాలు” (12.95) 
ఖై 

“వేదేతర మూలాలయిన కస్త శాన్తాాలు (సిద్దాంతాలు) పుడుతున్నాయి, నశిస్తున్నాయి, 

ఆధునికములయిన కారణంగా అని నిషలాలు, అన్నతాలు" (12.96) 
ఖ్ 

మనువు నిర్దేశించిన సంప్రదాయ వ్యతిరేకులు ఎవరు? మనువు కొత్త రాజును తన 

రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించమన్శ వారెవరు? జీవిత కాలంలోను, మరణానంతరం కూడా 

గౌరవించవద్దన్న గృహస్టుడెవరు? వేద భిన్నమయిన, అజ్ఞానమయమయిన, నశించేటటువంటి 

ఆధునిక కాలానికి చెరదినటువంటి ఈ పనికిరాని తత్వమేమిటి? మనువు పేర్కొన్న పాషం 

డుడు బౌద్దుడు అనటంలోను, వేదాలకు భిన్నమయిన పనికిరాని తత్వశాస్త్రం బౌద్ధమతం 

అనటంలోను "సందేహం లేదు. మనుస్మృతికి క్త వ్యాఖ్యాత అయిన కుల్లూకభట్టు రః 

శ్లోకాలలో నిరేశితులయిన పాషండులు బౌద్దులనీ, పనికిరాని తత్వం చౌద్దమతమనీ స్పష్టంగా 

వ్యాఖ్యానించాడు. 

బ్రాహ్మణులకు కేటాయించిన హోదా మనుస్మృతిలో మూడో ప్రధానాంశం. మనుస్మృ 

తలో బ్రాహ్మణులకు కేటాయించిన ఈ దిగువ సదుపాయాలను గమనించండి: 

_ “((లహ్మ్రృముఖం నుంచి పుట్టటం వల్లను, ముందు వుట్టటం వల్లను, వేదాన్ని ధరిం 

చటం వల్లను, ఈ జగత్తంతటికి బ్రాహ్మణుడు ప్రభువు.” (1-93) 

“భూతాలలో ప్రాణులు శ్రేష్టాలు; ప్రాణుల బుద్ధి జీవులు (శ్రేష్టాలు; వాటిలో (బుద్ది 

జీవులలో) మనుష్యులు శ్రేష్టులు. మనుష్యులలో బ్రాహ్మణులు శ్రష్ణులు. ” (1-96) 
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“పపంచంలో ఏది ఉందో అదంతా బ్రాహ్మణుని ఆస్తియే; ఉన్షతనుయిన వుట్టుక వల్ల 

తంగ 9 wa ల సా న ఈ సర్వాన్ని గ్రహించటానికి బ్రాహ్మణుడే అర్హుడవుతున్నాడు. (1-100) 

“బాహ్మణుడు తన ఆహారాన్నే తింటున్నాడు, తన దుస్తుల్నే ధరిస్తున్నాడు, తన ధనాన్మే 

ఇస్తున్నాడు. ఇతర మర్త్యులందరూ బ్రాహ్మణ కారుణ్యం చేతనే మనుగడ సాగించగలుగు తు 

న్నారు” (1-101) 

క ఒరి న అః ఎప WE బు ద 

“విశేషత వల్లనూ, జన్మశేష్టత వల్లను, ప్రత్యేక నిషధాచరణం వల్లను, ప్రత్యేక సంన్కా 

విశేషం వల్లను, “సర్వివర్గాల వారికి బ్రాహ్మణుడు ప్రభువు.” (10.3) 
గా ta 

“బ్రాహ్మణుడు. జగత్స్రష్ట శిక్షకుడు, అధ్యాపకుడు కాబట్టి సర్వజీవులకు క్రేమాన్మి 
(oe) 

కలిగించేవాడు; ఎవడూ వానికీ (బ్రాహ్మణునకు అనిష్టమయిన పరుష వాక్కును పలుకరాడు.” 

(11-35) 

(బాహ్మణులకు అసంతృప్తి కలిగించే రాజును మనువు ఈ క్రింది సూత్రాలలో హెచ్చరిం 

చాడు. 

కోపిస్తే సబల వాహనుడయిన అతన్ని నశింపచేస్తారు.” (9-313) 

మనువు ఇంకా ఈ విధంగా ప్రకటంచాడుః- 

“ధర్మవిదుడైన బ్రాహ్మణుడు (అపకారాన్ని) తనకు ఎవరైనా చెస్తే రాజుకు తెలియచేయ 
నక్కరలేదు. స్వశక్తి చేతనే అపకారం చేసిన వానిని అతడు శిక్షించగలడు” (11-31) 

“అతని స్వశక్తి రాజశక్తి కంటె బలవత్తరమైనది. కాబట్టి బాహ్మణుడు స్వశక్తి చేతనే తన 
శత్రువులను శిక్షించాలి.” (11-32) 

(బ్రాహ్మణుని దేవ సమానుని చేయడం, అతనిని రాజు కంటె ఉన్నతునిగా పరిగణించడం 

రాజు కూడా బ్రాహ్మణుడై ఉంటే తప్ప మనువు ప్రకటించిన దృక్షథంతో సానుభూతిని కలిగి 
ఉంట దప్ప అసాధ్యమవుతుంది. పుష్టమిర్రుడు, అతని వారసులు బ్రాహ్మణ మదాస్టి స్టాపిం 
చటంలో అభిరుచి కల బాహ్మణులెలేనే తవ |బాహ్మణుల జెన్సత్వాని కలిగించే వాకు_లను 
సహించేవారు కారు. వాస్తవం? “సవ్యమైన అబునుసారం జరీ ద మనుస్మృతి రచన. 

అది బ్రాహ్మణ మత గ్రంథంగా రూపొందింది. న 
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ఈ వాస్తవాలన్నింటిని గమనిస్తే నిస్సందేహంగా తెలిసే అంశం: బౌద్ధమతాన్ని నాశనంచేని 

బ్రాహ్మణముతాన్ని పునః స్థాపించడమే వుష్యమిత్రుని విప్లవ ఏకైక లక్షణం. 

భారతదేశ చరిత్ర రచన నాకు సంతృప్తికరంగా జరిగి వుంటే, నేను పైన ఉల్లేఖించిన 

భారత రాజకీయ చరిత్ర సారాంశం ఈ అధ్యాయానికి అవసరమై వుండేది కాదు. కాని, నిర్మొహ 

మాటంగా చెప్పాలంటే అది నాకు తృప్తికరంగా లేదు. ఎందుకంటే చరిత్ర రచనలో ముస్తిముల 

దండయాత్రలకు మితిమీరిన ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. హిమపాతంవలె ముస్టిం ఆక్రమణల వెల్లువ 

ఎలా వచ్చి పడిందో, ప్రజలను చుట్టివేసి, పాలకులను ఎలా పదభష్టం చేసిందో కుప్పలుతెప్పలుగా 

రాశారు. ముస్తిం ఆక్రమణల చిట్టా తప్ప మరో ముఖ్యమైన విషయం భారతదేశ చరిత్రలో లేనట్టు 

చరిత్ర రచన సాగింది. పోనీ, ఆ సంకుచిత దృక్షథం నుంచి చూసినా, అధ్యయనం చేయవలసిన 

ఆక్రమణలు ముస్టింల ఆక్రమణలు మాత్రమే కావు. అంతకంటె ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యం కలిగినవి 

కాకపోయినా, సధూన ప్రాధాన్యం కలిగిన ఆక్రమణలు ఇంకా ఉన్నాయి. పొందూ ఇండియాను 

ముస్లిం ఆక్రమణదారులు ఆక్రమి స్తే - బౌద్ద ఇండియాను బ్రాహ్మణనుత ఇండియా ఆక్రమిం 

చింది. ఈ రెండు రకాల ఆక్రమణలకు ఎన్నో సారూప్యాలున్నాయి. హిందూ ఇండియాను 

ఆకమించిన ముసల్మానులు రాజ్యకాంక్రతో తములో తాము కలహించుకున్నారు. అరబ్బులు, త 

తుర్కులు, మంగోలులు, బ్రస్ట్థనులు ఆధిపత్యం కోసం పరస్తరం ఘర్షణపడ్డారు. అయితే,' వారం 

దరిలోనూ ఉమ్మడి లక్షణం = విగ్రహారాధనతత్వాన్ని నాశనం చేసే ప్రయత్నం. అలాగే బౌద్ద 

భారతదేశాన్ని ఆక్రమించిన బ్రాహ్మణ మత ఆక్రమణదారులు రాజ్యకాంక్షతో తమలో తాము 

కలహించుకున్నారు. శుంగులు, కణ్వులు, ఆంధ్రులు ఆధిపత్యం కోసం పరస్పరం ఘర్షణపడ్డారు. 

ముప్లిం ఆక్రమణదారులందరివలె వారందరికీ కూడా ఉమ్మడి లక్ష్యం ఉంది. 68 బౌద్దాన్ని, 

మౌర్య బౌద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నాశనం చేయడం. హిందూ భారతదేశంపై ముస్టిం ఆక్రమణదా 

రులు చేసిన ఆక్రమణలు చరిత్రకారులు అధ్యయనం చేయదగ్గవే అయితే, బౌద్ద భారతదేశంపై 

బ్రాహ్మణ మత ఆక్రమణదారులు చేసిన ఆక్రమణలు కూడా అంతే యోగ్యతతో అధ్యయనం 

చేయదగ్గవి. బౌద్దాన్ని నాశనం చేయడానికి బ్రాహ్మణముత ఆక్రమణదారులు అనుసరించిన 

పద్ధతులు హిందూ మతాన్ని అణచివేయడానికి ముస్తిం ఆక్రమణదారులు అనుసరించిన సదతు 

లకు హింసా ద్వేషాలలో ఏమాత్రం తీసిపోవు. ప్రజల సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక జీవితంపై చేసిన 

శాశ్వత ప్రభావం తీవ్రతరమైనది. హిందూ ఇండియాపై ముస్లిం ఆక్రమణల ప్రభావం పైపైన 

మాత్రమే పడినది, తాత్కాలికమైనది. గుడులు, మఠాల వంటి హిందూమత బాహ్య చిహ్మాలనే 

ముస్టిం ఆక్రమణదారులు నాశనం చేశారు. వారేమీ హిందూవుతాన్ని తుడిచి పెట్టలేదు, ప్రజల 

ఆధ్యాత్మక జీవనాన్ని నియంత్రించే సూత్రాలను, సిద్దాంతాలను నాశనం చేయలేదు. బ్రాహ్మణ 

ముత ఆక్రమణల ఫలితంగా, శతాబ్ద కాలంగా వాస్తవ, శాశ్వత ఆధ్యాత్మక జీవన సూత్రాలుగా 

బౌద్ధం ప్రచారం చేసి జీవన విధానంగా ప్రజలు ఆమోదించిన సిద్ధాంతాలు, సమూలంగా 

మార్పునకు లోనయ్యాయి. నానుడిని మార్చి చెబితే - ముస్తిం ఆక్రమణదారులు స్నానకుండంలో 

నీటిని కదిలించారు, అంటే (Only Stirred the waters in the bath). అది కూడా కొద్దిసేపే. 

తరువాత వారు ఆ వవిలో అలసిపోయి అలాగే వదిలేశారు, నీరు తేరుకోవడానికి. హిందూత్వ 
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సూత్రాలు ఓ శిశువు అనుకుంటే - వారు శిశువును స్నానకుండం నుంచి బయటకు విసిరేయ 

లేదు. (They never throw the baby - if one can speak of the principles of Hinduism 

as a baby - out of the bath.) బ్రాహ్మణ మతం బౌద్దంతో ఘర్షణలో దాని వూర్తిగా 

తుడిచి పెట్టింది. బౌద్ద శిశువుతో సహా స్మానకుండాన్ని ఖాలీచేసీన బ్రాహ్మణ మతం, తన నీటితో 

ఆ కుండాన్ని తిరిగి "నింపి, తన శిశువును అందులో ఉంచింది. మహోన్నతమైన బౌద్ధ మూలం 

నుంచి జాలువారిన పరిమళభరితమైన, స్వచ్చమైన నీటితో పోలిస్తే. తన "నిరు ఎంత "మురికిగా, 
లోతుగా వున్నా బ్రాహ్మణ మతం లెక్క చేయలేదు. బౌద్ధ శిశువుతో పోలిస్తే తన శిశువు 

ఎంత ఐకృతంగా, అసహ్యంగా వున్నా పట్టించుకోలేదు. దాడుల ద్వారా బొద్దాన్ని నిర్మూలించే 

రాజకీయాధికారాన్ని సంపాదించిన బాహ్మణమతం, ఆ పని వూరి చేసింది. "ఇస్తాం హిందూ 

మతాన్ని తొలగించి ఆ స్థానాన్ని ఆకమించలేద్దు. ఇస్తామ్ తన లక్ష్యాన్ని పూర్తి 'చేయనేలేదు. 

బాహ్మణమతం చేసింది. బౌద్దాన్షి మతంగా పారద్రోలి, దాని స్థానాన్ని ఆకమించింది. 

హిందూ భారతదేశంపై ముస్లిం దండయాత్రల పర్యవసానం కంటె బౌద్ద భారతంపై 
బ్రాహ్మణ మత దండయాత్రలు భారతీయ చరిత్రకారునికి అత్యధిక ప్రాముఖ్యం కలిగినవి. 

అయినా మౌర్యులు నిర్మించిన బౌద్ధ భారతాన్ని పతనం చేసిన శక్తుల గురించి చరిత్రకా 

రులు స్వల్పంగా మాత్రమే పట్టించుకున్నారు. పట్టించుకున్న చోట కూడా - శుంగులు, కణ్వులు 

ఆంధ్రులు ఎవరు” వారు మౌర్యులు నిర్మించిన బౌద్ద భారతాన్ని ఎందుకు నాశనం చేశారు?- 

వంటి సహజంగా ఉత్పన్నమయ్యే పళ్ళులతో ఖచ్చితమైన అన్వేషణ చేయలేదు. బౌద్దంపై విజయం 

తరువాత బాహ్మణమతం రాజకీయ, సాంఘిక వ్యవస్థలో తెచ్చిన మూర్తులను అధ్యయనం చేసే 

ప్రయత్నమూ జరగలేదు. 

కొన్ని తప్పడు అభిప్రాయాల కారణంగా భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన ఈ కోణం 

పరిశీలన జరగలేదు. బ్రాహ్మాణమతం, బౌద్ధం, జైనం వివిధ దశలు మాద్రదునని, వాటి మధ్య 
ఎన్నడూ మౌలిక శత్రుత్వం ఎన్నడూ లేదని” చరిత్రలో అంతటా భారతీయ సంస్కృతి ఒకటిగానే 

వృండిందనీ సర్వసామాన్య అభిప్రాయం. భారత రాజకీయ చరిత్రలో జరిగిన ఘర్షణలన్నీ శుద్ద 

రాజకీయమైనవనీ, రాజ వంశాల మధ్వ జరిగినననీ, వాటికి సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్య 

మేమీ లేదని భావించడం మరో తవ పడం అభిప్రాయం. ఈ పొరపాటు అభిప్రాయాల కారణంగానే, 

భారత చరిత్ర అంతా ఒక రాజ వరశం స్థానంలో మరొకటి రావడం - ఒక సాలకుని తరువాత 

మరో పాలకుడు వంటి వివరాల చిట్టాగా, కేవలం యాంత్రికమైనదిగా పరిణమించింది. ఆ 

వైఖరిని, ఆ చరిత్ర రచనా పద్దతిని సరిదిద్దాలంటే రెండు నిర్వివాద వాస్తవాలను గుర్తించాలి. 

మొదటగా గుర్తించవలసినది - ఉమ్మడి భారతీయ సంస్కృతి అనేదేదీ ఎప్పడూ లేదనీ, 

చారిత్రకంగా బ్రాహ్మాణవాద భారతదేశం, బౌద్ద భారతదేశం, హిందూ భారతదేశం అనే మూడు 

ఇండియాలున్నాయనీ, ప్రతిదానికీ సొంత సంస్కృతి వుందనీ మొదట గుర్తించదగిన వఐవయం. 

మహమ్మదీయ దండయాత్రలకు ముందున్న హిందూదేళ ' చరిత్ర బ్రాహ్మణ, బౌద్ద మతాల 
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మధ్య జరిగిన “నైతిక సంఘర్షణ” చరిత్ర అనేది రెండోదిగా గుర్తించనలసి ఉంది. ఎవరైతే ఈ 
రెండు వాస్తవాలను గుర్తించరో వారు హిందూదేశ వాస్తవ చరిత్రను అంతర్హీనంగా ఉన్న అర్జాన్టి 

జూద గా 

ప్రయోజనాన్నీ వెల్లడించే చరిత్రను రచించలేరు. రాయబడిన భారత చరిత్రకు దిద్దుబాటుగానూ, 

దానిలో అంతరీనంగా సాగే అర్షాన్నీ పయోజనానీ ఆవిషు_రించడానికీ - బౌద భారతం పె 

బాహ్మణమత దండయాత్రల చరిత్రకు, బౌద్దంపై బ్రాహ్మణమత విజయం చరిత్రను నేను పునర్ 

నిర్మించవలసి వస్తున్నది. 6 

కాబట్టి, వుష్యమిత్రుని విప్లవం బౌద్దాని కూలదోయడానికి బ్రాహ్మణులు నిర్వహించిన 
య (4 డా 

రాజకీయ విస్ణవమన్హ గుర్తింపుతో మనం ప్రారంభం కావాలి. 

విజయవంతమైన ఈ బ్రాహ్మణ వుతం ఏమి చేసింది? అని ఆసక్త కలవారు సహజంగా 

అడుగుతారు. ఈ ప్రశ్షకు ఇప్పడు నేను సమాధానం చెప్తాను. ఈ విజయవంతమయిన బ్రాహ్మ 

ణమత కృత్య అకృత్యాలను 7 శీర్షికలుగా విభజించవచ్చు. 1. (బ్రాహ్మణునికి పరిపాలించే 
హక్కును, రాజహత్య కావించే హక్కును స్థాపించింది. 2. బ్రాహ్మణులను విశేషాధికారాలు 

కలిగిన వ్యక్తుల శ్రేణీగా మార్చింది. 3. వర్గాన్ని కులంగా మార్చింది. 4. భిన్న వర్షాల మధ్య 
సంఘర్షణను అసాంఘిక భావనను తీసుకువచ్చింది. 5. శూద్రులను, స్త్రీలను తక్కువ వారుగా 

ముద్రవేసింది. 6. అంచెలవారీ అసమానతా వ్యవస్థను సృష్టించింది. 7. నాంప్రదాయకమైన 

సర్దుబాటుకు వీలైన సాంఘిక వ్యవస్థను న్యాయబద్దమైనదిగాను, కఠినమైనదిగా చేసింది. 

మొదటిదానితో వారంభిద్దాం. 

పుష్యమిత్రుడు తీసుకువచ్చిన విప్ణవం తొలుత బ్రాహ్మణులకు ఇబ్బందిని సృష్టించింది. ఈ 

విపవంతో ప్రజలు సమాధానవడలేకపోయారు. ఈ విప్లవాన్ని సూచించేటవ్పడు పుష్యమిత్రుని నీచ 
లా 

జన్యునిగా నిందించటం ద్వారాను, అతని రాజహత్యాకృత్యం అనార్యమనటం ద్వారాను, ప్రజల 

నిరసనను బాణుడు ప్రకటించాడు. 10 వృష్యమిత్రుని చర్య అనార్యమంటే ఆర్యచట్ట విరుద్ధమని 

బాణుడు సరిగానే వర్ణించాడు. వుష్యమిత్రుని విప్లవ సమయానికి ఆర్య చట్టం మూడు అంశాలపై 

సుస్తాపితమై ఉంది. అప్పటి ఆర్య చట్టం ప్రకటించింది. 1. రాజరికం క్షత్రియుని హక్కు 
డా దా ఎ దూ ( 

మాత్రమే. బ్రాహ్మణుడు రాజు ఎవటికీ కాలేడు. 2. ఏ బ్రాహ్మణుడు ఆయుధ సంబంధిత 
9 

వృత్తి చేపట్టకూడదు. 11 3. రాజు అధికారానికి వ్యతిరేకంగా జరిగే విప్లవం పాపం. విప్లవాన్ని 
జాని ల 

నిర్వహించటం ద్వారా వుష్యమిత్రుడు ఈ మూడు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించి నేరాన్ని 

చేశాడు. అతడు బ్రాహ్మణుడు. అయినప్పటికీ రాజుకు వ్యతిరేకంగా తిరగబడ్డాడు. ఆయుధ 

సంబంధ వృత్తనవలంబించాడు, రాజయ్యాడు. చట్టవరుద్ధవముయిన ఈః ఉల్లంఘనకు ప్రజలు 

సమాధానపడలేకపోయారు. వుష్యమిత్రుడు సృష్టించిన పరిస్థితిని బ్రాహ్మణులు క్రమబద్దీకరిం 

చుకోవలసి వచ్చింది. చటాన్ని మార్చటం ద్వారా బాహ్మణులు దీన్ని చేశారు. చటంలోని ఈ 
ఇ wa చ ( స 

మారు మనుస్మృతిలో సషంగా కనిసోంది. స్మృతిలోని సముచితమయిన (దీనికి సంబంధించిన) 
త్ 
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క్లోకాల్ని ఉదహరిసాను. 
(op) ద 

“ఫీనను నడిపించటానికి ( సైన్యాధిపతికి) రాజ్యం చేయటానికి, సర్వభూమండలాధిప 

త్యాన్షి వహించటానికి బ్రాహ్మణుడు అర్హుడు.” (12.100) 

ఇక్కడ చట్టంలోని మార్పు కన్తిస్తుంది. నూతన చట్టం బ్రాహ్మణునకు సేనాపతి అయ్యే 

హక్కు ఉందనీ, రాజ్యాన్ని జయించే హక్కు ఉందనీ, రాజ్య సాలకుడిగా చక్రవర్తిగా, బ్రాహ్మ 

ణుడు అరుడే అని ఈ చటం సషం చేనుంది. 
సొ ర ఎడం = 

“ధర్మవిదుడైన బ్రాహ్మణుడు తనకు జరిగిన అపకారాన్ని రాజుకు తెల్లగూడదు. ఎందు 

కంటే, స్వశక్తి చేతనే తనకు అపకారం చేసిన వాళ్ళను అతను శిక్రీంచవచ్చు. (7 (11.31) 
శ 

“తన మీద ఆధారపడి ఉన్న కారణంగా (బ్రాహ్మణుని) స్వశక్తి వరాధీనమైన రాజాధి 
sa ణా ఇళ్ల & yr అల్ల 9 9% 

కారం కంటె బలమైనది. కాబట్టి స్వశక్తి చేతనే బ్రాహ్మణుడు శత్రువులను నిగ్రహించవచ్చు. 

1.32 

“బాహ్మణుడు ముల్లోకాల ప్రజలను చంపినవటికీ ఉపనిషత్ 
ఇ 

యజుర్వేదం, సామ వేదాలలో మూడుసార్లు పఠిస్తే సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తుడౌతాడు.” 

(11-261, 62) 

సహితంగా బుగ్వేదం, 

ఇక్కడ చట్టంలో రెండో మార్తు జరిగింది. ఇది బ్రాహ్మణునికి విస్తృత అధికారాలని 

స్తుంది. రాజును చంపి రాజ్యాన్ని చేజిక్కించుకోవడమే కాకుండా-ాతన హోదాను స్థానానికీ హాని 

కలిగించేటట్లయితే అలాంటి మనుషులను మూకుమ్మడిగా హతమార్చే అధికారాన్ని (బాహ్మణునికి 

అది (స్మృతి) కల్పించింది. 

“బలప్రయోగంతో నిరోధం ఏర్పడుతుందో, ఏ కాలంలో విహిత వర్ణాశ్రమ ధర్మాలకు 

దుష్కాలంలో మహావిపత్తు సంభవించినప్పడం అప్పడు ద్విజుడు ఆయుధాలు చేపట్టవచ్చు.” 
| లు 

(8-348) 

“బాహ్మణులపై సకల సందర్భాలలో దురుసుగా చెయ్యెత్తే క్షత్రియుడి (సైనికుడు కాని 

రాజు కానీ)కీ బ్రాహ్మణుడే శెక్ష విధించాలి. ఎందుకంటే సైనికుడు మౌలికంగా బ్రాహ్మణుని 

నుంచే నంభవించాడు కాబట్టి” (9-- 320) 
శ 

స 

స 

ఇది చట్టంలోని మూడో మార్పు. ఇది రాజుపై తిరుగుబాటు చేసే హక్కును, రాజును 
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హత్య చేసే హక్కును చట్టబద్ధం చేసింది. ఈ కొత్త చట్టాన్ని చాలా జోగ్రత్తగా రూపొందించారు. 
అది తిరుగుబాటు చేసే హక్కును మూడు అగ్రవర్ణాల వారికిచ్చింది. క్షత్రియులు, వైశ్యులు, 

విప్లవం తీసుకురావటానికి బ్రాహ్మణునితో కలవని పరిస్థితిని చూపించి, ఆ తిరగబడే హక్కును 
బ్రాహ్మణులకు ప్రత్యేకంగా సం|కమింపజేసింది. తిరుగుబాటు హక్కును ఇక్కడ బాగా పరిమితం 

చేశారు. విభిన్న వర్ణాలకు మనువు నిరేశి ౧౧న వృత్తులకు రాజు విఘాతం కల్పించి నేరానికి 

పాల్పడినప్పణు మాత్రమే దాన్ని ఉపయోగించాలి. 

ఈ న్యాయపరమైన మార్తులు ఎంతగా విప్టవాత్మకమైనవో అంతగా అవశ్యకమైనవి. తుది 
మౌర్య రాజును చంపి వుష్యమిత్రుడు సంపాదించిన స్థానాన్ని చట్టబద్ధం చేయటమూ, క్రమబద్ధం 

ఠి 

చేయటమూ వారి లక jం- ఈ న్యాయపరమైన మూరుల ద్వారా బాహ్మణుడు నాాయనసమ్సతంగా 
A రు ఎ (2 లే స 

రాజు కాగలడు, న్యాయసమ్మతంగా సాయుధుడు కాగలడు, చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థను వ్యతిరేకించే 

రాజును న్యాయసమ్మతంగా సింహాసనం నుంచి దించేయగలడు, లేదా హత్య చేయగలడు. 

' బాహ్మణాధికారాన్ని వ్యతిరేకించే ఏ వ్యక్తినైనా న్యాయసమ్మతంగా చంపగలడు. స్వీయ ప్రయోజన 

రకణారం అవసరమయితే ఊచకోత కోసే హక్కును మనువు బాహృణులకు పసాదించాడు. క్షణార్హ ౮ బ్రాహ్మణులకు ప్ర 

ఈ విధంగా బ్రాహ్మణమతం బ్రాహ్మణులకు పరిపాలించే హక్కును సుస్థాపితం చేసింది. 

ఈ విషయమై ఏ విధమైన సందేహానికి, తగాదాకు తావు' లేకుండా చేసింది. మొత్తంగా 

తీసుకుంటే ఇది బ్రాహ్మణులను సంతృప్తిపరచలేదు. ఇది గర్వించతగింది కావచ్చు కాని దీనివల్ల 

ఏ ఉపయోగమూ లేదు. బాహ్మణేతరులతో పాటు సమాన హక్కులు, విధులు ఉండి సామాన్య 

మానవుడిగా బ్రాహ్మణుడు గౌరవ సత్కారాలను పొందినట్లయితే బ్రాహ్మణ పరిపాలనకు ప్రత్యేక 

గుణమేమీ ఉండదు. బ్రాహ్మణుడి పరిపాలన బ్రాహ్మణులకు ఒక వర్గంగా ప్రత్యేకాధికారులను 

రాయితీలను ఇవ్వకపోతే, దానికి అర్ధం వుండదు. బ్రాహ్మణుల ఉన్నత స్థితిని గుర్తించనట్టెతే, 

వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజవాలను ప్రసాదించకపోయినట్టెతే వాస్తవానికి _వుష్యమిత్రుని విప్లవం 

నిషలం అయ్యేది. మనువుకు ఈ నిషయం బాగా తెలుసు. దానికి అనుగుణంగా బ్రాహ్మణులకు 
ఇ 

గుత్తాధికారాల్ని కట్టబెట్టాడు. వారికి కొన్ని మినహాయింపులను, విశేషాధికారాలను ప్రదానం 

చేశాడు అని మనుస్మృతి నుంచి మనం గమనించవచ్చు. 

గఎత్తాధికారాల్ని గురించి మొదట చూద్దాం. 

బ్రాహ్మణులకు వేదం చదవటం (అధ్యయనం), వేదం చెప్పటం (అధ్యాపనం), యజ్ఞం 

చేయటం (యజనం), యజ్ఞం చేయించటం (యాజనం), దానం చేయటం, దానం పొందడం 

వంటివి (బ్రహ్మ) నియోగించాడు.” (1.88) 

* “తను (విధ్యుక్త) ధర్మాల్ని నిర్వర్తిస్తూ ద్విజులైన మూడు వర్ణాల వారు (వేదాలను) 

es 
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అధ్యయనం కావించవచ్చు, కాని వారిలో బ్రాహ్మణులు (చూత్రమే) వేదాలు వల్లిస్తారు. ఇతర 

ప ప క్ర . సితమెన వర్ణాల వారిద్దరు (క్షత్రియ వైశ్యులు) ఈ పని (అధ్యాపనం) చేయకూడదు. ఇది స్థాపితమై 

నియమం.” (10-1) 

“బ్రాహ్మణుడు అందరి (నిర్తీత) జీవనోపాధి మారాలను యధావిధి తెలుసుకుని ఇతరు 

లకు ఉపదేశించాలి. తాను కూడా తదనుగుణంగా నడచుకోవాలి” (10.2) 

or <r వ్వ గ్గ ° A న ఖీ ్ట ౪s ళ్ కో ్ట “తన విశిష్టత వల్ల శ్రేష్టత (బ్రహ్మముఖం నుంచి పుట్టటం చేత ల్సిన శ్రేష్టత వల్ల 

నిష నియమాలు కలిగినందువల్ల, తనదైన సంస్కార విశేషం వల్ల అన్ని వర్షాలకు బాహ్మణుడు 
(©) గ ర ణా రా 

ప్రభువు.” (10.3) 

“బహ్మధ్యాన నిరతులు, నిష్టా గరిష్టులు, విధి నిర్వహణలో ప్రముఖులైన బ్రాహ్మణులు 

(చెప్పబోయే) షట్కర్మల్ని యథాక్రమం అవలంబిస్తూ జీవితం కొనసాగించాలి.” (10.74) 
అ 

=] 

“నోధించడం, చదవడం, తనకోసం యజ్ఞం చేయడం, ఇతరుల కోసం యజ్ఞం చేయడం 

స్వీకరించడం అనే షట్కర్మలు బ్రాహ్మణుని సద్గుణాలు. దానాలు చేయడం.”(10. 75) 

(నియోగించిన) ఆరు కర్మలలో - ఇతరుల కోసం యజ్ఞం చేయడం, బోధించడం, 

నిర్మలురెన వారి నుంచి దానాలు స్వీకరించడం - ఈ మూడూ లతని జీవనాధారం. 

“ర్క మూడు కర్మలు అనుసరించే విషయంలో ' క్షతయులను అనర్హులుగా చేశారు.” 

(10.77) 

“ఈ విషయంలో వైశ్యులు కూడా అనర్హులే. ఇది కఠోర నియమం. ప్రజాపతి ఐన 
మనువు ఆ రెండు వర్గాల వారికి (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులకు) వాటిని నిర్దేశించలేదు” (10.78) 

క్షత్రియునికి శస్తాస్తుధారణం జీవిక వైశ్యులకు వాణిజ్యం, పశుపాలనం, వ్యవసాయం 
జీనిక, కానీ వారి విధులు జెదార్యం, వేదాధ్యయనం, యజ్ఞాలు చేయడం (10.79) 

మనువు (బాహ్మణులకు గుత్తాధిపత్యంగా ఇక్కడ ప్రసాదించిన విషయాలు మూడు. అవి 
వేదాలు బోధించడం, యజ్ఞాలు చేయడం, దానాలు సీక కరించడం అనేవి. 

ఈ కింద ఇవ్వబడ్డవి రాహ్మణులకు కల్పించబడ్డ రాయితీలు. ఇవి రెండు రకాలుగా 
ఉన్నాయి. పన్నుల విషయంలో * స్పిచ్చ, నేరాలకు సరబంధిం విన కొన్ని శి శెక్షల నుంచి మినహాయింపు. 
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“(ధనాభావం చేత) మరణిస్తున్నప్పటికీ రాజు శ్రోత్రియ బ్రాహ్మణునిపై పన్ను వేయకూ 
డదు, స్వీయ రాజ్యంలో ఏ జోత్రియుడూ ఆకలితో అలమటించగూడదు.” (7.133) 

“ధర్మం లోపించకుండా ఉండటానికి అధర్మాన్ని నివారించటానికి కూడ సాక్ష్య విషయమె 

రూపొందించిన నిర్గితాలైన ఈ శిక్షలను వారు (మన్వాదులు) చెప్తారు” (8.122) 

ధార్మికుడైన రాజు అబద్దవు సాక్ష్యమిచ్చే (క్షతియాదులయిన) మూడు వరాల వారికి ద ౮ య్యే ac 
జరిమానా విధించి, దేశ ఒబహిష్కారాన్ని విధించాలి. కాని బ్రాహ్మణులకు దేశ బహిష్కారాన్ని 
(మాత్రమే) విధించాలి.” (8.123) 

“స్వాయంభువుని కుమారుడైన మనువు (క్షత్రియాది) మూడు వర్గాల వారిని శిక్షించే 
అలా పేర్కొన్నాడు. బాహ్మణుడు (మాత్రం) అక్షతుడ (దేశాంతరానికి) వెళ్ళిపోవాలి.” 

8.124 

' “ప్రాణాంతక దండన (వధ)కు బదులుగా బ్రాహ్మణునికి గుండు గీయించి శిక్షించవచ్చు. 

కాని ఇతర వర్గాల వారికి (క్షతియాదులకు) ప్రాణాంతక దండన తప్పదు.” (8.379) 

“(సాధ్యమైన) అన్ని పాపాలు చేసినప్పటికీ అతడు బ్రాహ్మణుని వధించకూడదు; అటు 

వంటి (అపరాధి) తన ఆస్తిపాస్తులతో సహా అక్షత్రుడిగా దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టాలి” (8-380) 

బ్రాహ్మణులు ఘోరాపరాధాలు చేసినప్పటికీ సామాన్య నేరశిక్షా చట్టం నుంచి వారిని 

మినహాయించాడు మనువు. మరణ దండన విధించడానికి దోహదపడిన నేరాలు చేసినా కూడా 

అతడిని (బాహ్మణుడు) అక్రతుడిగా ఆస్తిపాస్తులతో దేశాంతరానికి అనుమతించాలి. జరిమానాగా 

(అతని ఆస్తి) జప చేయడం గానీ లేదా అతనికి మరణ దండన విధించటం కాని లేదు. 

అత్యంత మహాపరాధం చేసిన తరువాత కూడా ఆతడు ((బాహ్మణుడు) అనుభవించేది హాబెస్ 

మాటలలో చెప్పాలంటే “గాలి మార్షిడి” వంటి దేశ బహిష్కారం. 

బ్రాహ్మణునికి మనువు కొన్ని విశేషాధికారాల్ని కూడా ప్రసాదించాడు. 

న్యాయమూర్తి (బాహ్మణుడై ఉండాలి. 

“ఎపడు రాజు స్వయంగా వ్యాజ్య పరిష్కారానికి హాజరు కాడో అవడు అతను 
బె బో 

విద్వాంసుడైన బ్రాహ్మణుని ఆ కార్యానికి నియోగించాలి.” (8-9) 
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“ఆ బ్రాహ్మణుడు ముగ్గురు సభ్యులతో సభా ప్రవేశం చేసి సభలో కూర్చుండి లేదా 

నిలబడి రాజ్యాల్ని పరిశీలించాలి” (8-10) 

ఇక ఇతర విశేషాధికారాలు ఆర్థిక సంబంధమైనవి. 

“విద్వాంసుడైన బ్రాహ్మణుడికి గతంలో నిక్రేపించిన నిక్షిప్త నిధి ఏదైనా కంట పడితే 

అతడు దాన్ని మొత్తంగా తీసుకోవచ్చు. కారణం అతను సర్వానికీ అధిపతి.” (8-37) 

“ఎప్పడో భూగర్భంలో దాచిన నిధిని రాజు కనుగొంటే దానిలో సగభాగాన్ని బ్రాహ్మణు 

లకిచ్చి మిగిలిన సగాన్ని కోశాగారంలో ఉంచాలి.” (8-38) 

“(మృత్యువు ఆసన్నమౌతుంది అని భావించినపుడు రాజు) పన్నులు జరిమానాల 

ద్వారా సంపాదించిన సర్వధనాన్ని విప్రులకు ఇచ్చి, వుత్రునికి రాజ్యమిచ్చి, యుద్ధంలో మృత్యువు 

పొందాలి” (9-323) 

“రాజు మరణిస్తే సన్నిహితులయిన సపిండులకు (మూడు తరాల బంధువులకు) ఆస్తి 
ఇల (a ఇగ క్ ఆ చా ఇ | సత్త సంక్రమిస్తుంది. ఆతర్వాత సకుల్యుడు ఉత్తరాధికారి జెతాడు. (ఎవ్వరూ లేనప్పడు) ఆధ్యాత్మి 

ఆచార్యుడు లేదా శిష్యుడు ఉత్తరాధికారి జెతాడు.” (9-187) 

“(వారసులు) ఎవరూ లేకపోతే వేదాధ్యయనం చేసిన వారు, పరిశుద్దులు, ఇంద్రియ 

నిగ్రహం కలవారు అయిన (బ్రాహ్మణులు మృతుని ఆస్తిపాస్తులను స్వీకరించాలి. అలా అయితే 

న్యాయ ఉల్లంఘన జరగదు.” (9-188) 

బ్రాహ్మణుల ఆస్తిపాస్తుల్ని రాజు ఎప్పడూ తీసుకోకూడదు. ఇది శాసన నియమం. వార 
సులెవరూ లేనవుడు ఇతర వర్ణాలవారి ఆస్తుల్ని తీసుకోవచ్చు.” (9-189) 

ఇని బ్రాహ్మణులకు మనువు ప్రసాదించిన కొన్ని ప్రయోజనాలు. మినహాయింవులు. 

విశేషాధికారాలు. (బాహ్మణుడు రాజు కావడానికి ఇంతకన్నా రుజావృలేం కావాలి? 

బ్రాహ్మణమత సమర్గకులు మనువు బ్రాహ్మణులపై విధించిన అశక్తతలను పేర్కొనడం 

ఎప్పడూ మరచిపోరు. (బ్రాహ్మాణమత మహత్వంపై నమ్మకం ఎంత దృఢమైనదంటే నేటికీ పశ్చా 
త్రాపపడుతున్న వారు ఎవరూ లేరు) పేదరికం, పౌరోహిత్య, విద్యాదానాది . సేవలను మాత్రమే 

బ్రాహ్మణులకు మనువు వఐధించాడని చెప్పడం వారి ఉద్దేశ్యం. మనువు బ్రాహ్మణులకు కొన్ని 

అశక్తతలను నిధించాడనేడి వాస్తవమే. కానీ. తద్వారా బ్రాహ్మణులకు పేదరికమూ, సేవలే పర 
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మాదర్శాలుగా చెపాడనడం నిరాధారమెన, ఉదేశ్యవూర్వకమైన కలన. అందుకు మనుస్మృతిలోనే 
ఉం యా య a టె 

ఆధారం లేదు. 

మనువు ఈ అశక్తతలను విధించటంలోని వాస్తవ జఉద్దేశాల్షి గ్రహించేటప్పడు రెండు 
విషయాలను మనసులో వుంచుకోవాలి. సామాజిక చట్రంలో బ్రాహ్మణులకు మనువు కల్పించిన 

స్థానం మొదటిది. కాగా రెండోది ఆ అశక్తతల స్వభావం. బ్రాహ్మణులకు మనువు కల్పించిన 

స్ధానం అతని చేత అసందిగ్ల శబ్దాలలో ఉద్దోషించబడింది. ఇది చాలా ప్రధానమైన విషయం 

కాబట్టి గతంలో చెప్పిన జ్లేకాల్డే ముల్ఫీ ఉటంకిస్తున్నాను. 

“(బహ్మ) ముఖం నుంచి వుటటం వలను, (క్షతియాదు కంటె) ముందు వుటడం 
క్ష ఈ రు లా ర్జు 

వల్లను, వేదాల్ని ధరించటం వల్లను, ధర్మానుశాసనం వల్లను ఈ జగత్తంతటికి అతడు ప్రభువు” 

(1-93) 

అశక్తతల స్వభావం చూడండి. 

“అనావపద కాలంలో తప బ్రాహ్మణుడు ఇతర భూతాలకు పీడ కలగకుండా లేదా 
(] 

స్వల్పపీడన కలిగేటటువంటి వృత్తినవలంబించి జీవించాలి” (6-2) 

“జీవికకు సరిపోయినంతమేరకు, అతను (క్రింద చెప్పిన) అనింద్య వృత్తులను (అతని 

కులానికి నిర్తేశించినవి), (అమిత) కాయకష్టం లేకుండా అనుసరించి సంపదను ఆర్టించాలి.” 

(6-3) 

“దొంగతనం అనే (విషయంలో) శూద్రునికి ఎనిమిది రెట్లును, వైశ్యునికి పదహారు. 

రెట్లును క్షత్రియునికి ముప్పె రెండు రెట్టును దోషం ఉంటుంది.” (8-337) 
గ త 

“బాహ్మణునికి అరవైనాల్లు రెట్టు లేదా పూర్తిగా నూరు రెట్లు లేదా నూట ఇరవై 

ఎనిమిది రెట్టు దోషం ఎక్కువైన కొద్ది దండన ఎక్కువగా విధించాలి” (8-338) 

“దక్షత వైశ్య క్షత్రియ స్త్రీలను విషయించిన బ్రాహ్మణినికీ వెయ్యి పణాల దండన 

విధించాలి. రక్షిత శూద్ర స్తుని విషయించిన క్షత్రియ వైశ్యులకును వెయ్యి పణాల్థ దండన 

విధించాలి.” (8-383) 

“అరక్షిత క్షత్రియ స్త్రీలను విషయించిన వైశ్యునికి 500 పణాల దండానాన్ని విధించాలి. 

(అదే నేరానిక్సి క్షత్రియుడు (గార్డభ) మూత్రంచే ముండనం పొందాలి లేదా అదే దండనను 
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(500 పణాలను) చెల్లించాలి.” (8-384) 

“అరక్షిత క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర స్త్రీలను విషయించిన బ్రాహ్మణుడు 500 పణాలను 
దండనగా చెల్లించాలి. అతడు అంత్యజ స్త్రీని విషయిస్తే 1000 పణాలను దండనగా చెల్లిం 

రా ద అతో 

చాలి.” (8-385) 

మనువు అతనికి ప్రసాదించిన స్థానానికి నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ అశక్తతలను 
ఆలా రో ఇట్ య ఇ ” అల్ల & ణం ఇల్లు శు పరిశిలిస్తి ఈ అశక్తతల లక్ష్యం బావ్మణుడు బాధ పడడానిక కల్పించినట్టది కాదని స్త్ష 

మవుతుంది. ఇంకో విధంగా చూచినట్లయితే తాను ఉన్నత శిఖరంలో ఉంచిన (బాహ్మణుడుం 

దాని నుండి పతనం పొందకుండా ఉండేటట్లు చేస్తి బ్రాహ్మణేతరుల నుండి అవమానాన్ని 
క 9 క్షి అ ఒల్మో నో చవిచూడకుండేటట్టు చేసి రక్షించటం మనువు లక్ష్యమని స్పష్టమవుతుంది. 

మనుస్మృతిలో వున్న ఇతర సదుపాయాల్ని బట్టి బ్రాహ్మణులకు దారిద్ర్యాన్ని, నిరాశ 
a) ఇ గం లల టా అవ్వ 1 యాన్ని కల్పించటం మనువు లక్ష్యం కాదు. బ్రాహ్మణుడు దురవస్థల్ ఉన్నపుడు అతడు 

అవలంబించవలసిన నడవడిని గురించి మనుస్మృతిలో ఉన్న నియమాల్ని ఈ సందర్భంలో 
సూచించవలసి వస్తుంది. 

“అనేక వృత్తులలో ప్రశస్తాలయినని, బ్రాహ్మణునికి వేదాధ్యయనం, క్షత్రియునికి రక్షణం, 
వైశ్యునికి వాణిజ్యం.” (10-80) 

“బ్రాహ్మణుడు తనకు సంబంధించిన యధోక్త స్వకర్మల (అధ్యాపన యోజనాదుల) చేత 
జీవించలేకపోతే తనకు దగ్గర జాతిది కాబట్టి క్షత్రియ కర్మ చేత జీవించాలి” (10-81) 

(బ్రాహ్మణుడు) ఈ రెండు వృత్తులలో జీవించలేకుంటే మరి ఏ విధంగా (జీవించాలి 
అని ప్రశ్టిస్తే (సమాధానం) అతడు ((బాహ్మణుడు) వ్యవసాయం, గోరక్షణ వంటి వైశ్యుల 
వృత్తులను అవలంబించి జీవించాలి.” (10-82) 

“బ్రాహ్మణుడు లేదా క్షత్రియుడు వైశ్య వృత్తితో జీవించవలసి వస్తే వ్యవసాయాన్ని మాత్రం 
వర్హంచాలి. ఎందుకంటే అది అనేక ప్రాణులకు హానజ కలిగిస్తుంది, పరాదీనమూ.” (10-83) 

“వ్యవసాయం మంచిదని కొందరు తలుస్తున్నారు. (కాని) భూమిని దున్నేందుకు వాడే 
(నాగలి) దానికి అమర్చిన కర్రు భూమిని గాయపరచడంతో పాటు భూమిగత జీవుల్ని బాధథి 
స్తుంది. కాబట్టి ఆ వృత్తి కొందరి విమర్శకు గురయింది.” (10-84) 
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“కాని స్తువృత్య భాదంలో యథోక్తధర్మ వైవుణ్యం లేనప్పడు వక్ష కదూణ నిషద్ద వస్తు 

వర్ష్యంగా వైశ్యులు అమ్మే వస్తువులను ధనార్హన నిమిత్తం అతడు “అమ్ముకోవచ్చు. )) (10 85) 

హక్కుగా సంక్రమించిన వృత్తుల ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతున్న పుడు మాత్రమే (బ్రాహ్మణు 
నిపై విధించిన అశకతలు కొనసాగుతాయి. ఆపదలో ఉన్నపుడు శక్తిసామర్థ్యాలు అదృశ్యమైనవుడు 

అతడు బ్రాహ్మణత్వం కోల్లోకుండా తనకిష్టమైన ఏ పనినైనా చేసుకోవటానికి స్వేచ్చ ఉంది. 

అంతేగాకుండా అతడు నిపత్తులలో ఉన్నాడా లేదా అనే విషయాన్ని విచక్షణతో నిశ్చయించు 

కోవలసింది ఆ బ్రాహ్మణుడే. అంతరాత్మను సంతృప్తిపరచుకుంటూ  విపత్తులో ఉన్నపుడు 
తన ఆదాయానికి అనుబంధంగా అందుబాటులో వున్న ఏ ఇతర వృత్తినైేనా అవలంబించి తన 

ఆదాయాన్ని వృద్ధిపరుచుకుంటున్న సమృద్ద బ్రాహ్మణున్ని వారించే ప్రతిబంధకం ఏమీ లేదు. 

బ్రాహ్మణులకు భౌతికంగా లాభం కూర్చడానికి ఉద్రెశించిన ఇతర సదుపాయాలు మను 

స్మృతిలో అనేకం ఉన్నాయి. అవి దక్షిణ, దానాలు. ధార్మిక కర్మకాండ జరపటానికి పిల్చినప్పడు 

బ్రాహ్మణుడు విధిగా గ్రహించే రుసుం దక్షిణ. సంస్కార, ధార్మిక కర్శకాండలతో నిండి వుంది. 

ప్రతి బ్రాహ్మణునికి ఆదాయ ఎంత ఎక్కువో ఊహించటం కష్టనాధ్యం 5 కాదు. అశనికివ్వవలసిన 

దక్షిణ నుండి బ్రాహ్మణున్ని మోసగించటానికి అవకాశం ఏమీ "లేదు. దక్షిణ వెనుక ఉన్న ధార్మిక 

సృహ వల్ల చెల్లింపు సక్రమంగా జరిగి తీరుతుంది. అయినా సరే తన రుసుమును వనూలు 

చేసుకునే హక్కును మనువు బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వదలిచాడు. 

“(ఆదానం చేసి) సంపన్నుడైనప్పటికి ప్రజాపతి దేవతాకమయిన అశ్వాన్ని అగ్హ్యాధేయ 

నిర్వహణకు దక్షిణగా ఇవ్వని బ్రాహ్మణుడు అనాహతాగ్నియే జెతున్నాడు” (11-38) 

“విశ్వాసంతో జితేంద్రియుడై ఇతర వుణ్యకర్మలను అతడు చేయాలి కాని (నిర్ణయించిన 
( “m9 ౮ త్రో కో వాటి కంటె) తక్కువ దక్రిణాలతో యజ్ఞాల్ని ఏ పరిస్థితిలోను (ఇక్కడు చేయగూడదు. 

(11-39) 

దకిణలను స్వల్లమొత్తంలో ఇచ్చి చేసే యజాల వల పంచేంద్రియాలు, గొరవం, స్వర్గ 
'అ్మే చు వి జా గా n 

సుఖం, దీర్హాయుప్పు, కీర్తి సంతానం, పశు సంపద నాశనమవుతాయి కనుక, తాహతు లేని 
ఎ 

వారు (శౌత) యజ్ఞం చేయకూడదు. (11-40) 

“తన దక్షిణను వసూలు చేనుకోవటానికి బ్రాహ్మణుడు అనుసరించే పద్ధతి కూడా చట్టు 

పరిధిలో నేరం కాదని చె పేంతవరకు వెళ్ళాడు మనువు.” 

ఆత్మరక్షణార్హమూ, దక్షిణ కోసం స్త్రీలని బ్రాహ్మణుల రక్షించేందుకూ (ఈ పరిస్థితు 
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లలో) మంచికోసం హత్యకు వాల్పడినా అతడు పాపం చేసిన వాడు కాడు. (8-349) 

దాన విధి బ్రాహ్మణులకు మంచి ఆదాయాన్నిచ్చే మార్గం. బాహ్మణులకు దానాలు 

చేయమని మనువు రాజును ఆదేశిస్తాడు. 
/ 

“రాజు బ్రాహ్మణులకు ఉదారంగా దక్షిణలు ఇచ్చేందుకు రకరకాల (శ్రౌత యజ్ఞాలను 

చేయాలి. తాను జెన్షత్యం పొందేందుకు వారికి భోగభాగ్యాలు కల్పించాలి.” (7-79) 
గీ 

“(వేదాలు చదివి) గురుకులం నుంచి తిరిగి వచ్చిన బ్రాహ్మణులను సత్కరించాలి. 

బ్రాహ్మణులకు (దానంగా) ఇచ్చిన ధనం రాజులకు అక్షయనిధి అని (శాస్త్రం) ఫోషిస్తుంది.” 

(7-82) 

“దొంగలు కాని, శత్రువులు కాని దానిని వారించలేరు. అది నశించదు. కాబట్టి రాజు 

బ్రాహ్మణుల యందు అక్షయ నిధిని ఉంచాలి.” (7-83) 

“కాని రాజు సకల రత్నాలను కానుకలను యజ్ఞాల నిమిత్తం వేదాంగ పారాయణులైన 

(బ్రాహ్మణులకు ఇవ్వాలి, ” (11-4) 

మనువు రాజుకు చేసిన ఉద్బోధ బ్రాహ్మణునికి కేవలం ఆశగా మిగలలేదు. వురావస్తు 

శాస్త్రజ్ఞులు. కనుగొన్న దానపత్ర సంఖ్య సూచించిన దానిని బట్టి ఈ ఉద్పోధను బ్రాహ్మణులు 

పూర్తిగా. వినియోగించుకున్నారని చరిత్ర తెలుస్తోంది. జిత్తులమారులు, సోమరిపోతులు, చురుకు 

దనం లేనట్టి బ్రాహ్మణులకు గ్రామం తర్వాత గ్రామాన్ని దానం ఇచ్చేటట్టుగా చేయటం ద్వారా 

రాజులే విధంగా బ్రాహ్మణుల వల్ల మోసపోయారో తెలుసుకుంటే మనకు ఆశ కృర్యం కల్గుతుంది. 

నేటి బ్రాహ్మణుల సంపదలో అదిక భాగం జిత్తులమారి ఎత్తులు వేసి మూఢులు - నుడ 

ధర్మావలంబులైన రాజులను, మోసగించటం ద్వారా సాందిందే.. దానం కోసం బ్రాహ్మణుడా 

రాజును కొల్లగొట్టటంతో మనువు తృప్తి పడలేదు. ఆయన దాని విషయంలో జన సామా 
వ్యాన్షి దోపిడీ చేయటానికి కూడి బ్రాహ్మణుని అనుమతించాడు. దీన్ని మనువు మూడు 
భిన్న మార్గాలలో సాధించాడు. తమ నిమిత్తం పవిత్ర విధిలో భాగంగా భావించి దానాల్ని 
చేయవలసిందిగాను, అదే సమయంలో బ్రాహ్మణునికిచ్చేది ఉత్తమోత్తమ దానంగా సూచిస్తూ 
అతడు ప్రజలకు ఉద్పోధించాడు. 

“బాహ్మణేతరులకి చ్చిన దానం సాధారణ ఫలమిస్తుంది. బ్రాహ్మణ బువునినకి చ్చిన దానం 

ద్విగుణ ఫలమిస్తుంది, అదీత (బాహ్మణునికీచ్చిన దానం శత సహగుణ ఫలమిస్తుంది. వేద 

పారంగునికి (సాంగ వేదధ్యాయికి) ఇచ్చిన దానం అనంత ఫలమిస్తుంది.” (7- 85) 
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“గ్రహీత ప్రత్యేక విశిష్టతల (ప్రకారం, (దాత) శ్రద్దాసక్తుల రిత్యా చన్నలైనా దానం పరలో 

కంలో ఫలాన్నిస్తుంది” (7-- 86) 

కొన్ని సందర్భాలలో (బాహ్మణునికీ దానం ఇవ్వడం తపనిసరి అని కూడా మనువు 
ఆ) 

చెబుతాడు: 

సంతానార్దికి (సంతానార్హం వివాహం చేసుకునేవాడికి), యజ జం చేయగోరేవాడికి, పాంథు 

నిక, సమస్తం దొనం చేసినవాడికి, తన గురువు కోసం, తండి “కసం, తల్లి కోసం, పేద 

విద్యార్ది కోసం, రోగి కోసం దానం అడిగేవాడికీ.. (11-1) 

BE పైని చెప్పిన తొమ్మిది మందిని ధర్మార్థం భిక్ష క్రక్రోర్రే స్నాతక (బాహ్మణులుగా గుర్తించాలి. 

ఆ నిరనులకు వారి విద్యాసాయికి తగ్గట్లుగా దానాలివ్యాలి.” (11-2) 
ధి థి ౧ బె 

“ఈ (తొమ్మిది మంది) బ్రాహ్మణ శ్రేష్టులకు సదక్షిణాన్ని పెట్టాలి. ఇతరులకు బహిర్వేది 

(సిద్దమైన) అన్నాన్ని పెట్టాలి అని స్పష్టపరచారు.” (11-3) 

ఒంటరిగా జీవిస్తున్న వేద పారాయణుడైన బ్రాహ్మణునికి యథాశక్తి ధనాన్ని ఇవ్వాలి.(ఈ 

విధంగా చేస్తే) మరణానంతరం (దాత) స్వర్గ సుఖమనుభవిస్తాడు. (11-6) 

భద్రత, స్థిరాదాయాలకు మూలమైన దాన నియమాన్ని మనువు చాలా తెలివితేటలతో 

కట్టుదిట్టలు చేసాడనటంలో సందేహం లేదు. మనువు దానాన్ని ప్రాయశ్చిత్తంతో ముడేశాడు. 

మనువు ప్రణాళికలో దుష్కర్మ అపరాధం కాకపోయినా పాపం లేదా పాపం+అపరాధం రెండూ 

కౌతాయి. పాపంగా దాని శిక్ష మత చట్టం పరిధిలోకి వస్తుంది. అపరాధంగా దాని శిక్ష లౌకిక 

చట్ట పరిధిలోకి వస్తుంది. పాపంగా దుష్కర్మ పాతకం అవుతుంది. దాని శిక్ష ప్రాయశ్చిత్తం. 

మనువు. ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రతి పాతకాన్షి ప్రాయశ్చిత్తం ద్వారా తొలగించుకోవచ్చు. 

“నిర్దేశించిన నియమాలను ఉల్లంఘించి, నిందకు దారి తీసే తప్ప చేసి, ఇంద్రియాలు 

పటుదపి 'భోగలాలసుడైన నరుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి.” (11- 4d 
ఖం 

“అనుకోకుండా చేసిన పాపానికే ప్రాయశ్చిత్తమనవి (అందరు) బుషులు చెప్తారు. అయితే 

శృతి నిదర్శనం వల్ల బుద్దిపూర్వకంగా చేసిన దానికి కూడా ప్రాయశ్సిత్తముంది అని కొందరు 

తెలిపారు.” (11-45) 

ct ఓ 3 a వి ea ఉలి ఒర | 

అనుద్దేశవూర్వకంగా చేసిన పాపం వేదాభ్యాసం వల్ల నశిస్తుంది, (మనుష్యుల) బుద్ది 
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పూర్వక కృతపాపం వేర్వేరు (ప్రత్యేక) ప్రాయశ్చిత్తాదుల వల్ల నశిస్తుంది.” (11-46) 

(మొదటి రకం) దోషా శేషాల పర్వవసానంగా మూర్తులుగా, మూగవారిగా, గుడ్లివారిగా, లీ ఫ్ డే 
చెవిటివారిగా, నికారులుగా, నింద్యులుగా జన్మిస్తారు. 

“కాబట్టి కల్మషాన్ని కడిగేసుకోవడానికి ప్రాయశ్చిత్తం ఎల్లప్తడూ. చేసుకోవాలి. _ ఎవరి 
పాపాలు ప్రాయశ్చిత్తం వల్ల నశించవో అలాంటివారు వికృత చిహ్హాలతో (మళ్ళీ) జన్మిస్తారు.” 

(11-54) 

మనువు విధించిన ప్రాయశ్చిత్తాదులు అనేకం. అవి ఏమిటో తెలుసుకోవటం కోసం 

జిజ్ఞాసువులు మనుస్మృతిని సంప్రదించవచ్చు. గమనించదగ్గ విషయమేమిటంటే ఈ ప్రాయ్చి 

త్రాదులు కూడా బ్రాహ్మణునికి భౌతికంగా లాభం కలిగించే" విధంగా రూపొందించడము. కొన్ని 

ప్రాయశ్చిత్తాలు బ్రాహ్మణునికి నామాన్య దానంగా రూపొందాయి. ఇంకొన్ని ధార్మిక సంస్కార 

క్రీయల్ని విధించాయి. ధార్మిక సంస్కార క్రియలు బ్రాహ్మణులు తప్ప మరెవ్వరూ చేయగూడదు 

కాబట్ట, ధార్మిక కర్మకాండ నిర్వహణకు దక న్నా (తప్పకుండా) ఇవ్వాలి కాబట్ట, దాన వ్యవస్థలో 

బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే లాభపడతాడు. 

కనుక నమ్రత దారిద్ర్య సేవా (భావా) దర్శాల్శి మనువు (బ్రాహ్మణుల ముందుంచాడని 

సూచించటం అసంగతం. బ్రాహ్మణులు నిశ్చయంగా మనువును ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోలేదు. 

వాస్తవంగా వారు తాము విశేషాధికారాలు కలిగిన వర్గంగా సృజించబడ్డట్లు విశ్వసించారు. వారు 

నమ్మటమే కాకుండా ఇతర దిశలకు కూడా తమ విశేషాధికారాలను విస్తరించారు. ఈ విషయం 

తర్వాత చర్చిస్తాను. వారు తమను తాము వూర్తిగా సమర్థించుకునా న్నారు. మనువు బ్రాహ్మణుల్ని 

'భూసురులు'గా పేర్కొన్నాడు. వారు అలా కొనసాగేటట్టు (చట్టాన్ని) నిర్మించాడు. 

బ్రాహ్మణ పరిపాలనకు, బ్రాహ్మణాధిక్యానికి వూర్తిగా ఏర్తాట్లు చేసిన మనువు తర్వాత 

అతని (బ్రాహ్మణుని) ప్రయోజనానికి అనుగుణంగా సంఘాన్ని మౌర్చటానికి శ్రీ శ్రీకారం చుట్టాడు. 

వర్గాల్ని కులాలుగా మార్చటం, బ్రాహ్మణ మతం తన విజయానంతరం మొదలు పెట్టన 

తొలి స్వార్థవూరిత, విస్తృత ప్రయత్నం. బ్రాహ్మాణమతం ఈ మార్పును తీసుకురావడానికి 

తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన రికార్డు మనకు లభించదు. పైపెచ్చు దానికి 

విరుద్దంగా వర్గానికి కులానికి సంబంధించిన గొప్ప గందరగోళపు ఆలోచన మనకు వుంది. 

వర్ణం; కులం బకటే అని కొందరు భావిస్తున్నారు. "అవి వేర్వేరు అని భావించే వారు సామాజిక 

వ్యవస్థలో అంతర్వివాహాల నిషేధం భాగమైనపుడు వర్ణం కులంగా మారిందని విశ్వసిన్తున్నట్టుగా 

కన్దిస్తోంది. కాకపోతే ఇదంతా తప్త ఇది తవ పడు అభి ప్రాయం ఎందుకంటే, వర్గాన్ని కులంగా 
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మార్భేటప్పడు మనువెక్కడా తన గమ్యాన్ని వివరించటం కాని, తన గమ్యానికి తన సాధనాలు 
ఏ విధంగా సంబంధించి ఉన్నాయో కాని తెలియజేయలేదు. గ్రాహ్యంగా ఉండటం ఎందుకంటే 

గ్రహింపబడడానికె అనేది ఆస్కార్ వైల్డ్ అభిప్రాయం. మనువుకు గ్రహింపబడాలనే ఉద్దేశం లేదు. 

కాబట్టి అతడు తన గమ్యాలను, ఆగమ్యాలను నాధించటానికి గాను తాను అవలంబించిన సాధ 
నాలను గురించి ప్రజల ఊహకు వదిలివేసి మౌనంగా ఉన్నాడు. (ఈ) విషయం హిందువులకు 

చాలా ముఖ్యమైంది. ఈ విషయమై స్పష్టీకరణ ప్రయత్నం పూర్తిగా ఆవశ్యకం. భిన్న వ్యక్తులు 

భిన్నభిన్న విధాలుగా ఊహించుకొని గందరగోళంలో పడాలి అని అనుకొన్ని మనువు పన్నాగాన్ని 

బహిర్గతం చేయాలి. సంఘానికి వునాదిగా ఉన్న వర్ణ మౌలిక భావానను బ్రాహ్మణ మతం ఏ 

విధంగా ప్రమాదకరమైన తప్పడం మలుపు తిప్టిందో తెలిపి వాస్తవ విషయాల్ని వెలుగుబాటలోనికి 

తీసుకురావాలి. 

నేను చెప్పినట్టుగా మనువు పద్ధతులు మౌనంగాను అంతర్జీనంగానూ ఉంటాయి. కాలా 

నుక్రమంగా వర్ణాకుల పరివర్తన చరిత్రను వివరంగా మనం ఇవ్వలేము కాని అదృష్టవశాత్తు ఈ 

మార్తు ఏ విధంగా జరిగిందో సూచించే సషమైన మైలురాళ్తున్నాయి. 
రా భా బరు కా 

ఈ మార్తు ఏ విధంగా జరిగిందో వివరంగా తెలియజేయటానికి ఉపక్రమించే ముందు 

వర్గం - కులాల గందరగోళాన్ని స్పష్టం చేయనివ్వండి. ఈ రెంటి మధ్య వున్న భేద సాద్భశ్యాలను 

గమనించటం ద్వారా ఈ పనిని బాగా చేయవచ్చు. వాస్తవానికి వర్ణం, కులం రెండూ ఒకే 

రకంగా స్ఫురిస్తాయి. రెండూ హోదాను, వృత్తిని స్టురింపజేస్తాయి. హోదా, వృత్తి అనే రెండు 

భావనలు వర్ణం, కులం రెంటిలో కనిపినాయి. అయితే వర్ణం, కులం ఒక ముఖ్య విశేషంలో 

భేదిస్తున్నాయి. హోదాపరంగా కాన్సీ వృత్తిపరంగా కానీ వర్గం వంశపారంపర్యం కాదు. కులం 

మాత్రం హోదాపరంగా, వృత్తిపరంగా వంశ పారంపర్యం. తండ్రి నుంచి కొడుకుకు సంక్రమించేది. 

బాహ్మణమతం వరాన్ని కులంగా మార్చిందని నేనంటున్నానంటే నౌ ఉద్దేశ్యం అది 

హోదాను, వృత్తిని వంశపారంపర్యం చేసిందనే. 

ఈ మారు ఏ విధంగా కార్యరూపం దాల్చింది? ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు, ఈ 
న్ు! 

మారును నెరవేర్చుకోవటానికి బ్రాహ్మాణమతం తీసుకున్న చర్యల అడుగుజాడలు లేవు కాని 
9 

ఈ కార్యం ఏ విధంగా జరిగిందో స్పష్టం చేసే కొండ గుర్తులున్నాయి. 

దశలవారీగా ఈ మార్పు జరిగింది. వర్ణం కులంగా మార్పు పొందేటప్పడు మూడు 

దశల్ని కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తారు. మొదటి దశలో వర్గకాలం అంటే వ్యక్తి హోదా, వృత్తి 

నిర్తిత కాల వ్యవధికీ సంబంధించి మాత్రమె. రెండో దశలో హోదా వృత్తులు వ్యక్తీ వర్గాన్ని 

జీవితకాలానికి మాత్రమే ప్రమేయపరిచాయి. మూడో దశలో వర్గం తాలూకూ హోదా. వృత్తులు 

వంశపారంపర్యంగా వచ్చేని అయ్యాయి. న్యాయ భాషలో చెప్తాలంటే వర్ణం వల్ల లభించే 
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ఆస్తి ఆదిలో కాల పరిమితికి సంబంధించిన ఆస్తిగా ఉండేది. ఆతర్వాత అది జీవిత ఆస్తి 
అయింది. తుట్టతుదకు అది వర్ణం కులంగా మారటంతో సమానమయిన వారసత్వపు ఆస్తి 

అయింది. వర్ణం కులంగా మారటంలోని దశలు ఇవీ లని చెప్పటానికి ధార్మివాజ్మయంలో 14 

నమోదైన సంప్రదాయం నుంచి బోలెడంత ఆధారం లభిస్తోంది. విషయం పొందుపరిచిన ఈ 

సంప్రదాయాన్ని అంగీకరించకపోవటానికి కారణం ఏమీలేదు. దీనిని అనుసరించి వ్యక్తి వర్గాన్ని 

నిశ్చయించే ప్రయత్నం మనువు - సప్తబుషులు అనే అధికార మండలి చేత జరిగింది. ప్రజల్లో 

నుంచి క్షతియులుగా, వెట్యులుగా ఎవరు తగినవారో మనువు ఎంపిక చేయగా బాహ్మణులుగా 

తగినవారిని సప్తబుషులు ఎంపిక చెశారు. మనువు, సప్త బుషులచే బాహ్మణ క్షఅయ వైశ్యుల 

ఎంపిక జరిగన తర్వాత మిగిలినవారు శూద్రులు. ఈ విధంగా నిర్ణయించిన వర్ణం ఏర్లాటు 

ఒక యుగం అంటే నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుంది. నాలో సంవత్సరంలో 

కొత్త ఎంపిక కోసం అదే మనువు, సప్తర్షులు అనే హోదా కల్షిన అధికారులతో కొత్త మండలి 

ఏరాటవుతుంది. _ కిందటిసారి శూద్రులుగా ఉండటానికి మాత్రమే అర్హత పొందిన వారిలో 

కొందరు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైచ్యులుగా ఎంపిక కాగా, కిందటినారి బాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులుగా 

ఎంపికైన మరికొందరు ఈసారి శూద్రులుగా ఉండటానికి మాత్రమే అర్హత పొందగలిగేవారు. 

ఈ విధంగా వర్ణం సభ్య సిబ్బంది మారేది. సమాజ జీవితానికి అత్యవసరమయిన మానసిక 

శారీరికాభిరుచులకు, వృత్తులకు అనుగుణంగా ఉన్న వారిని తీసుకోవటానికి గాను ఒక పద్దతి 
ప్రకారం నిర్గీత కాలవ్యవధిలో జరిపే ఎంపిక పద్దతి ఇది. వర్ణాల పునస్సమ్మేళన కాలాన్ని 

వ్యుత్తత్తిపరంగా వర్గం మార్పు అని అర్హం వచ్చే మన్వంతరం అని “వ్యక్తిగత వర్ణాన్ని స్థ సిరీకరించే 

కాల వ్యవధిని కూడా మన్వంతరం తెలువుతోంది. మన్వంతరం అనే పదం విషయపరంగా 

సంపన్షమైంది; ఇది వర్ణ ప్రధానాంశాలను రెంటిని స్పష్టపరుస్తుంది. మనువు నప్త బుషులు 

అని వ్యవహరించే స్వతంత్ర ప్రజా మండలి చేత వర్ణ “నిర్ణయం జరుగుతుందనే దాన్ని మొదటి 

తెలియపరుస్తుంది. వర్గం కాలవ్యవధికి చెందిందని, కొంతకాలం తరువాత మనువు!13 చేత 

మూర్తు జరుగుతుందని రెండోది తెలువుతుంది. వురాణాలు తెలిసే ప్రాచిన సంప్రదాయం 

ప్రకారం మనువు సప్త బుషుల చేత స్థిరపరిచిన వ్యక్తి వర్ణ కాలావధి 4 సంవత్సరాలు. 
యుగమని దీనికి వ్యవహారం. నాలుగు సంవత్సరాల కాలావధి చివర నాలో సంవత్సరంలో 

మన్వంతరం జాబితా సవరణ జరిగేది. కొందరు తమ పాత వర్ణాన్ని మార్చుక కునేవారు. కొందరు 

అట్టిపె ట్టుకొనేవారు. ఇంకొందరు కోలోయేవారు. మరికొందరు వర్గాన్ని పొందేవారు.14 

RE 

మూల వ్యవస్థ యుక్త వయస్కుల వర్ణ నిర్ణయానికి సంబంధించింది. అది వూర్వ 

శెక్షణా పై కాని, సక్షపాతాలని, అభిరుచిని గానీ సూక్ష్మ పరిశిలన చేయడంపై కానీ ఆధారవ 

డలేదు. మనువు, సప్తర్షులు ముఖాముఖి పరీక్షా మండలిగా వ్యవహరించేవారు. ఆ మౌఖిక 

పరీక్షలో సదరు వ్యక్తి నెగ్గుకురాగలిగిన తీరును బట్టి ఎంపిక జరిగేది. వర్ణ నిర్ణయం మొరటుగా 
గందరగోళంగా జరిగేది. ఈ వ్యవస్థ (క్రమంగా కాలగర ర్భంలో కలసిపోయింది. దాని స్థానంలో 

కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పడింది. అది గురుకుల వ్యవస్థగా రూపొందింది. గురుకులం అనగా ఆచార్యుడు 

(విద్వాంసుడ)ని కూడా వ్యవహరించే గురువు నిర్వహించే పాఠశాల. అందరు పిల్లలు ఈ 

గురుకులానికి చదువుకునేందుకు వెళ్ళేవారు. విద్యా కాల వ్యవధి 12 సంవత్సరాలు. గురుకులం 
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బాలుణ్హే బ్రహ్మచారిగా వ్యవహరించేవారు. చదువు వూర్తయిన తర్వాత గురుకులంలో ఆచా 
ర్యులే "పడ్యార్దులకు ఉపనయనం జరిపేవారు. ఉపనయన సంనే స్కారం చాలా ముఖ్యమైన 

ధార్మికకాండ. "అది ఆచార్యుడు ఐద్యార్ది వర్గాన్ని నిర్ణయించి దానికి అనుగుణంగా లౌకిక విధి 

నిర్వహణ చేసేందుకు పంపి ఉత్సవం డిపనయనం. “మనువు, స సప్తర్ముల నిర్ణయ పద్ధతి స్థాన ౦లో 

వర్ల నిర్ణయం కోసం ఉపయోగించిన నూతన విధానం ఇది. సేస్పందేహంగా ఈ నూతన 

విదానల్ పాత పద్దతి కంటే గొప్పది. నిరాసక్తమయిన స్ప్వతంత్రమయిన మండలి ద్వారానే 

నిర్ణయం జరగడం "అనే పాత పద్దతి తి ప్రధాన లక్షణాన్ని ఈ నూతన విధానం అట్టే పెట్టుకుంది. 

కాని వర్ణం అప్పగింతకు పూర్వపరంగా నిక్షణ అనేదాన్ని అది నూతన ప్రధాన లక్షణంగా చేర్చింది. 

వ్యక్తిత్యాన్తి ని లీర్చిదిద్దటంలో మాత్రమే శిక్షణ వ్యక్తిని వికసింపజేస్తుందనే భూమిక ఆధారంగా వ్యక్తి 

వర్గాన్ని నిశ్చయించటంలో ఏకైక సు సురక్రిత్ర మార్గం కాబట్టి అతని వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవడాన్ని 

వర్త నిర్ణయంలో ఈ ప్రధాన లక్షణంగా చేర్చటం నిస్సందేహంగా గొప్ప మెరుగుదలగా చెప్పవచ్చు. 

ఆచార్య గురుకుల వ్యవస్థను రంగ ప్రవేశం చేయించడంతో వర కాల వ్యవధి కూడా 
లా 

మార్తునకు గురి అయింది. ఒక కాలావధికి సంబంధించిన వర్ణం జీనిత కాల పర్యంతం 

అయింది. కాని అది వంశ వారంపర్యం కాదు, 

ఈ కొత్త వ్యవస్థ బాహ్మణ మతానికి మింగుడుపడలేదు. దీనికి కారణం చాలా స్పష్టమే. 

వ్యాప్తిలో వున్న పద్దతి ప్రకారం ఆచార్యుడు బ్రాహ్మణుని ౩ పుత్రుణ్ణి శూద్రుడిగా మౌత్రమే 

అర్హుడని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. బాహ్మణమతం సహజంగానే దాన్ని నివారించడానికి 

ఆత్రత పడింది. వర్గాన్ని వంశపారంపర్యంగా చేయటంద్యారా మాత్రమే బ్రాహ్మణ వుత్రుల్ని 

చూద్రులుగా ప్రకటించే బెడద నుంచి రక్షైంచగలరు. దిన్ని సాధించటం కోసం (బా రాప ౯9 మతం 

ఎంతకు తెగించిందో ఊహించడం పెద్ద “కష్టమేమీ కాదు. 

Ill 

శిశువుల వర్గాలను నిర్ణయించే పద్దతిలో బాహ్మణవుతం మూడు పప్పవాత్మేక మార్పుల్ని 

వేసింది. మొదట బాలురకు శిక్షణ పూర్తయ్యాక వర్గ నిర్ణయం సే గురుకుల పద్దతి దీనితో 

వద్దయింది. మనువుకు గురుకులం గురించి తెలుసు. అతడు గురువాసాన్నిఏ తంటే గురు 

పర్యవేక్షణలో గురుకుల శిక్షణను నివానాన్ని పస్తానించాడు. కానీ ఉపనయన సందర్భంగా 

మాత్రం దాన్ని సూచించలేదు. ఉపనయన సందర్భంగా గురువును గురించిన పరోక్ష ప్రస్తావన 

కూడా చేయకుండా త్యజించటం ద్వారా, ఉపనయన నిర్వహణాధికారం నుంచి గురువును 

మనువు తొలగించాడు. గురువుకు బదులుగా ఇంటి దగ్గర ఉపనయనాన్ని శిశువు తండ 

నిర్వహించటానికి మనువు అనుమతించాడు.!్ రెండోది - ఉపనయనం సంస్కార కర్మగా 

చూరబడింది. ప్రాచిన కాలంలో విశిష్ట వర్ణ విధి ప్రావీణ్య ధృవపల్రాలను పంపిణీ చేసే 

గురుకులంలో, విద్యార్దులకు పట్టాలను. ప్రదానం చేసే గురువు నిర్వహించే ఉపనయనం 
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స్నాతకోత్సవం వంటిది.!? నునువు చట్టంలో ఉపనయనం అత్యంత ముఖ్యమైన క్రతువు. ఒక 

ముఖ్యమైన వ్యవస్థ. దాని అర్జాన్టీ పయోజనాన్షీ మను చల్టుం మార్చింది. మూడోది - 

ఉపనయనానికి శిక్షణకు వున్న సంబంధం వూర్తిగా తారుమారు అయింది. పాత వ్యవస్థలో 

ఉపనయనానికి ముందు శిక్షణ ఉండెది. బాహ్మణ మతంలో శిక్షణకు పూర్వం ఉపనయనం 

ఉంటుంది. శిక్షణకుగాను బిడ్డను గురు కులానికీ ఉపనయనానంతరం]కీ అంటే, తండ్రి చేత 

వర్ష నిర్ణయం జరిగాక పంప వలసిందిగా మనువును నిర్దేశించాడు. 
నా 

ఉపనయన నిర్వహణను గురువు నుంచి తండ్రికి బదలాయించటమనేది బాహ్మణ 

మతం చేసిన ప్రధానమయిన మారు. దీని ఫలితంగా బ్రాహ్మణుడు తన బిడ్డకు తానే 

ఉపనయనం చేసే హక్కు కల్లి ఉన కొరణంగా తన వర్గాన్షై బిడ్డకు ఇచ్చి దా న్ది వంశపారంపర్యం 

చేశాడు. వర్ణ్నా నిర్ణయించే అధికారాన్ని గురువు నుంచి తొలగించటం ద్వారాను, తండ్రికి 
tea | 

అధికారాన్ని సంకమింపజేయటం ద్వారాను బ్రాహ్మాణమతం అంతిమంగా వర్గాన్ని కులంగా 

మార్శింది. 

వర్ణం కులంగా మూరు పొందటం వెనుక ఇంత కథ వుంది. ఒకదాని నుండి 

ఇంకోదానిలోనికీ మార్తు పొందే సంధి కాలాన్ని ఫ్రనరి ర ర్మించటం జరిగింది. ఇంతకు వూర్వమే 

పేర్కొన్న కారణాల వల ఆశించిన విధంగా అన్ని వివరాలు ఖచ్చితంగా ఉండకపోవచ్చు. వర్ణం 
లొ 

తన ఉనికిని కోలోయి కులం ఆవిర్భవించటానికి మధ్య నివిధ దశలు, మార్గాలు, పైన 
అ 

సూచించినట్టు జరిగి ఉంటుందనటంలో నాకు సందేహం లేదు. 

[బాహ్మణమతం వర్గాన్ని కులంగా మార్చటంలోని లక్ష్యాన్ని ఊహించటం కష్టంకా దు, 

ప్రాచీన కాలం నుంచి బ్రాహ్మణులు అనుభవిస్తున్న ఉన్నత స్థాయిని యోగ్యతా గుణాలతో 

సంబంధం లేకుండా (బ్రాహ్మణులకు, వారి సంతతికి విశేషాధికారరగా కట్టబెట్టడమే వీని లక క్షం. 

మరోరకంగా చెప్పాలంటే, సద్గుణాల కారణంగా |బాహ్నణులలో కొందరు ”హాందిన ఉనుత helo 3] 
స్థాయిని - ఏంత నీచుడైనా, ఎంత పనికీ మాలిన వాడైనా - (పతి బాహ్నణునికి కట్టబెట్టి, 6 దై జ్ర 
కులీనునిగా చేసి అతనికి ఉన్నత న్ధాయి కల్పించడమే దీని లక్ష్యం. ఎలాంటి మినహాయింవులు 

లేకుండా మొత్తం బ్రాహ్మణ జాతినంతటినీ ఉ న్షతంగా చేసే ప్రయత్న త్రమే ఇది. 

(బాహ్మణమతం అక్ర్యం ఇదేనని మనువు ఆదేశాల బట్ట సష్టనువుతుంది. వర్ణాన్ని 

వంశపారంపర్యంగా చేయటం ద్వారా అజ్ఞానియైన19 బ్రాహ్మణుడు. కూడా మహా విద్యాంనుడైన 

బ్రాహ్మణుని స్ఞా సాయిని పొందగలడని మునువకు తెలుసు. అజ్ఞాన అయిన బాహ్మణుడు ఎద్యాస 

బ్రాహ్మణునితో" సమంగా గౌరవం పొందడేమోనని మనువు “భయపడ్డాడు, అందుకే మొత్తం 
(బాహ్మణవరాన్ని కులీనం చేయ ప్రయల్షించాడు. అజ్ఞాని బ్రాహ్మణుని గురించి మనువు అతిగా 
పట్టంచుకున్నాడు - ఇదొక కొత్త అంశం - అజ్ఞానులు, కుటిలులు అయిన బ్రాహ్మణులను 

అగారవవరచకుండా అతను హెచ్చరికలు చేశాడు. 
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“ఏ రూపంలో ఉన్నా అగ్ని ఏ విధంగా శక్తశాలి దైవమో - అదేవిధంగా అజాని అయినా, 
విద్వాంసుడైనా బ్రాహ్మణుడు కూడా దైవశక్త స్వరూపుడు (9-317) | 

చా tL 
శ 

“కాబట్ట ఎంత నీచవృత్తిల్ ఉన్నా జన్మతః దైవ స్వరూపులైన బ్రాహ్మణులు పూజ్యులే” 

(9-139) 

మొత్తం బ్రాహ్మణ జాతినంతటినీ కులీనం చేయాలని మనువుకు లేకపోతే, ఇటువంటి 

హెచ్చరిక అనవసరం. మంచి పట్ల చెడు ప్రదర్శించే కపడ గౌరవం కూడా ఇక్కడ కరువైంది. 

బాహ్మణుడు దుష్టుడైనా సరే, అజ్ఞాన అయినా సరే అతనిని పూజించాలని మనువు పట్టుబట్టడం 

కంటె నైతిక పతనం ఏముంటుంది? 

వర్ణం కులంగా మారటంలోని లక్ష్యం గురించి చాలా చర్చించాము. అయిత్తే ఈ మారు 
అ 

పర్యవసానాలేమిటి? 

ఆధ్యాత్మిక దృష్ట్యా పర్యవసానాలు, మనం స్థిరచిత్తంతో సంభావించలేనంత ప్రమాదక 
రమైనవి. మనుస్మృతి కారణంగా ఏర్పడ్డ బ్రాహ్మణ పురోహితుని స్థాయినీ, ఇంగ్లండ్ చర్చలో 

మతాధికారుల చట్టం (Law of clergy) ఫలితంగా రూపొందిన పురోహితవర్గం స్థాయినీ 

పోల్చడం ద్వారా దీన్ని మెరుగుగా అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఇంగ్లండ్లోని మతాధికారులు ఇతర 

'పారులవలెనే నేర శిక్షాస్మృలికి లోబడినవారు. పైగా, వారు చర్చి క్రమశిక్షణ నియమాల చట్టానికి 

కూడా లోబడవలసి వుంటుంది. అర్హత సాధించకుండా మతాధికారిగా నియమతుడైతే అతను 

చర్చి క్రమశియణా నియమాల చట్టం ప్రకారం అనర్హత పొందుతాడు. ఆ అవైతికవర్తన నేరం 

కాకపోయినా సరే. ప్రజల ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను తీధరృవలసిన మతాధికార వృత్తికి విద్వత్తు, 

వెలికత అవసరం కాబట్ట మతాధికారుల పై ఈ రెండు రకాల అదుపు సమర్ధనీయంగా భావిం 

చారు. బాహ్మణవుతంలో తాను మాత్రమే మతాధికారి కాగలిగిన బ్రాహ్మణుడు జ్ఞానవంతుడు 

కానీ, నీతిమంతుడు కానీ కానక్కరలేదు. అయినా సరే, ప్రజల ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాలకు 

గుతాథిపత్యం అతనిదే! దీన్ని అనుమతించే మత సూత్రాల ఘనత గురించి వేరే వ్యాఖ్య 

అనవసరం. 

లౌకిక దృష్టితో చూస్తే, వర్ణం కులంగా మారినా దాని పర్యవసానాలు హిందువులలో 

వినాశకర ప్రవృత్తిని ప్రవేశ పెట్టాయి. ప్రతిభకే ప్రాముఖ్యం లేదు. పుట్టుకకే పట్టం. ఏ ప్రతిభా 

లేకునా, ఎంత పనికిమాలిన వాడైనా సరే ఉన్నత కులంలో పుడితే చాలు గౌరవం లభిస్తుంది. 

యోగ్యత విషయంలో అల్పుడైనా సర్వే పెద్ద కులంలో పుట్టిన వాడు - యోగ్యతలో అధికుడైన 

తక్కువ కులస్టుని కంటె గొప్పవాడవుతాడు. జన్మపైనైనా, ప్రతిభపైనైనా బాహ్మణమతంలో జన్మే 

నెగ్గుతుంది. ప్రతిభ స్వయంగా ఎప్పడూ గెలవదు. హోదా నుంచి ప్రతిభను వేరుచేసిన ఘనత 

బాహ్మణమతందె. కులీన హోదా అనే బలిపీఠంపై తెలివితేటలను బలి ఇచ్చే తిరోగమన 
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సమాజాన్ని సృషెంచడం వమరొకదానివల్ల కాదు. 

బౌద్దంపై విజయం తరువాత బ్రాహ్మణమతం చేసిన ఘన కార్యాల చిట్టాలో మూడో 

దానికి వద్దాం. అది బ్రాహ్మణులను బాహ్మణేతరుల నుంచి వేరు చేయడం; బాహ్మణేతరులలోని 

భిన్న న సామాజిక శ్రేణులను వేరు చేయడం. 

బౌద్ద పరిపాలనలో నీరుకారిపోయే స్థితిలో ఉన్న చాతుర్వర్గ్య ప్రాచిన సంఘ వ్యవస్థను 

పునరుద్ధరించే ప్రయోజనంలో వుష్యమిత్రుడు బ్రాహ్మణమంత విప్టవం నిర్వహించాడు. కాని ఎప్పడు 

బ్రాహ్మణ మతం బౌద్ధమతం పై విజయం సాధించిందో అప్పడు పాత చాతుత్వర్హ్య వ్యవస్థను 

యథాతథంగా పునరుద్దిరించడంతో మాత్రమే సంతృప్తి పడలేదు. ప్రాక్ బౌద్ధ మతదినాల నాటి 

చతుర్వర్థ్య వ్యవస్థ చాలా సరళమయింది. బహిరంగంగా ఇది ఉండేది. వర్ణవ్యవస్థకు వివాహవ్య 

వస్థకు సంబంధం లేక పోవటమే దీనికి కారణం. చతుర్వర్ల్యం నాలుగు ఏభిన్ట తరగతులను 

గుద్తించినప్పటికీ అది వాటి మధ్య అంతర్వివాహాల (Inter marriage)ను నిషిధించ లేదు. ఒక 

వర్గంలోని" మగవాడు ఇంకో వర్గంలోని ఆడదానిని న్యాయబద్దంగా వివాహం చేసుకోవచ్చు. 

ఈ అభిప్రాయాన్ని సమర్ధించే ఉదాహరణలు కోకొల్లలు. హిందూ పవిత్ర వాజ్మయంలో పేరు 

ప్రఖ్యాతులు పొందిన ప్రసిద్దులయిన గౌరవనీయ వ్యక్తులకు సంబంధించిన కొన్ని ఉదాహరణలను 

క్రింద ఇస్తున్నాను. 

భర్త అతన వర్గం భార్య ఆమె వర్గం 

1. శంతనుడు క్షత్రియుడు గంగ శూద్ర, అనామిక 

2. శంతనుడు క్షత్రియుడు మత్స్యగంధి శూద్ర-జాలరి 

౩. పరాశరుడు బ్రాహ్మణుడు మత్స్యగంధి శూద్ర-జాలరి 

4. విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియుడు మేనక అప్పుర 

5. యయాతి క్షత్రియుడు దేవయాని బ్రాహ్మణి 

6. యయాతి క్షత్రియుడు శర్మిష్ట అసురి-ఆర్యేతర 

7. జరత్కారుడు బ్రాహ్మణుడు జరత్కారి నాగ,ఆర్యేతర 

చాతుర్వర్థ్య విభజన నాలుగు వర్ణాల మధ్య అంతర్వి వాహాల్షి నిషేధించలేదనే విషయం 
మీద ఎవరికైనా సందేహముంటే బ్రాహ్మణోత్త త్తముడయిన వ్యాస మహర్షి వంశ వృక్షాన్ని చూడ 
మనటం సబబు, 
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వ్యానుని వంశ్లక్త్షం 

వరుణ మిత్ర = ఊర్వశి 

(బాహ్మణమతం పాశవిక కోపోద్రేకంతో విభిన్న వర్గాల మధ్య అంతర్వివావానికి అడ్డు 
ల రా Co 

కట్టవేసింది. మనువు నూతన న్యాయశాస్తాన్ని ప్రకటించాడు. ఇది ఈ క్రింది నియమాలతో 
ఉందిః 

(ఓ అక రష ఎ x ర్ం రాం స (2-19 ద్విజ వర్ణాల పురుషులు మొదట సవర్ణ ప్రులను వివాహమాడాలి. (3-12) 

“జ్రాద్రుడికి శూద్ర స్త్రీ మాత్రమే భార్య కాగలదు.” (3-13) 

“ఎంత కష్ట కాలంల్ లోనైనా బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు ప్రథమ కళ త్రంగా శూద్ర స్ప కీంని పొంది 

నట్లు (పురాణ) కథల్లో కూడా ప్రస్తావించలేదు. ” (3-14) 

“ద్విజులు, మూర్చత్వంతో, శూద్ర స్త్రీని వివాహం చేసుకుంటే వారి సంరానం శూద్ర 

త్వాన్ని పొందుతారు.” (3-15) 

“అత్రి, ఉతథ్య పుత్రుడైన -గౌతముల ప్రకారం శూద్ర స్త్రీని వివాహమాడినవాడు. భ్రష్టు 

డౌతున్నాడు. శూద్ర స్త్రీ ద్వారా మగ సంతానం కలిగి పతితుడౌతాడని శౌనక ముని అభిమతం. 

కేవలం శూద్ర స్త్రీ నుండి మాత్రమే మగ సంతతి కలిగితే పతితుడౌతాడని భృగుముతం.” 

(3-16) 

“బాహ్మణుడు శూద్ర స్త్రీని శయ్య మీదకు చేర్చుకుంటే నరకానికి పోతాడు. ఆమె వల్ల 

పుత్రుడి పొందితే బ్రాహ్మణత్వాన్ని కోలో ో తాడు.” (3-17) 

“శూద్ర స్త్రీని వివాహమాడిన బ్రాహ్మణుడు తన భార్య స సహాయంతో క్రతువులు నిర్వహించి 

అర్పించే నైవేద్యాన్ని పిత్సదేవతలు, దేవతలు కీ సక కరించరు. పై పెచ్చు అలాంటి బ్రాహ్మణులకు స్వర్గ 

ప్రొప్తి లభించదు.” (3-18) 
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“కూ ద్రస్త్రే అధరపానం చేసినవాడు, దాని ఊపిరి సోకినవాడు, దానియందు సంతానాన్ని 

కన్నవాడు ఎవడో అట్టి వాడికి ప్రాయశ్చిత్తం లేదు. (3-19) 

(బాహ్మణమతం అంతర్వివాహాల నిషేధంతో తృప్తి పడలేదు. ఇంకా కొంచెము ముందుకు 
వెళ్ళి అంతర్భ్బోజనాలను సైతం నిషేధించింది. 

మనువు ఆహారంపైన కూడా కొన్ని విధి నిషేధాలను విధించాడు. కొన్ని ఆరోగ్య సంబం 

ధమయినవి. కొన్ని, నాంఘికమయినవి. నాంఘికమైన వాటిలో ఈ క్రిందివి గచునించతగ్గవి: 

“రాజాన్షం తేజస్సును, శూద్రాన్మం బ్రహ్మ వరస్సునుు స్తర్లక కారుని అన్నం ఆయుమ్ష్మను, 

చర్మకారుని అన్నం కీర్తిని నశింపచేస్తాయి.” (4-218) 

“వంటవాళ్ళు, చేతివృత్తుల వారి అన్నం సంతతిని రజకుని అన్నం బలాన్ని నశెంపచే 
సాయి.” (4-219) 

పైని క్రమంలోని ఇతరుల అ న్నాన్ని, తింటే చర్మాన్ని ఎ నుకల్తి తల వెంట్రుకల్లి తిన్ష 

దోషిని పొందుతారని ప్రాజ్ఞులు చెబుతారు.” (4-221) 

“ర్మ చెపిన వారిలో ఒకవేళ ఎవరి అన్మాన్నైనా తెలియక తింటే మూడు రోజుల 
2 

ఉపవాసం చేయాలి. తెలిసి తింటే తీవ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. ములమూత్రాదులను తింటే 

ఎ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారో అటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని చేసుకోవాలి.” (4-22) 

అంతర్వివాహాలను, అంతర్భోజనాలను నిషేధించే ప్రయత్నంలో బాహ్మణయతం పాశవిక 

క్రౌర్యంతో వ్యవహరించిందని నేను చెప్తాను. ఈ విషయంలో ఎవరికైనా సందేహముంటే వారు 

మనువు భాషను చూడండి. 

శూద్ర స్త్రీని గూర్చి మనువు చూపే అసహ్యోన్ని గమనించండి. 

అలాగే శూద్రుల ఆహారాన్ని గురించి కూడా మనువు ఏమి చెప్తాడో గుర్తు పెట్టుకోండి. 
అది వీర్యం, మలం, మూత్రం వలె అపరిశుభమైనదని అతడు చెప్తున్నాడు 

ఈ రెండు చట్టాలు కుల వ్యవస్థను రూబొందించాయి. అది అంతర్హినాహోల, అంతర్బో 

జనాల నిషేధం అనే రెండు స్తంభాలపై నిలబడి వుంది. కుల వ్యవస్థకూ, అంతర్ వివాహాల 
హఖోజనాల విధి నిషేధాలకూ ఆన్న సంబంధం గమ్యానికీ సాధనాలకూ ఉన్న సంబంధం 
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వంటిది. నిజానికి మరే సాననం ద్వారానూ ఆ గమ్యం సాధ్యం కాదు, 

(బాహ్మ్యణమతం లక్ష్యం, ధ్యేయం కులవ్యవస్థను స్థాపించడమేనని- -ఈ సాధనాల కల్పన 

ప్రదర్శిస్తోంది. బాహ్మణవుతం అంతర్వివాహాల అంతర్భోజనాలకు వ్యతిరేకంగా నిషేధాల్చి విదిం 

చింది. కానీ, బాహ్మణమతం సామాజిక వ్యవస్థలో ఇతర మార్పులను కూడా చేసింది. ఆమార్లుల 

వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాలు నేను చెప్పినవే అయితే కనుక, కుల వ్యవస్థను శాశ్ళతం చేయాలని బ్రాహ్మ 

ణమతం దానికోసం నీతి న్యాయాల విచక్షణ లేకుండా మార్గాలను తీవ్రంగా ప్రయోగించిందని 

అంగీకరించాలి. బాలికా వివాహాల గురించి, వితంతువుల జీవితాల గురించి మనుస్మృతిలో 

చెప్పిన నియమాలను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాను 

స్త్రీల వివాహం గురించి మనువు విధించిన నియమాలను చూడండి. 

“సముచిత సమయంలో కూతురుకి వివాహం చేయని తండి నింద్యుడౌతాడు.” (9-4) 

“ఈడు రాకున్నా అంటే-రజనస్వలా వయస్సు రాకున్నా- ఉత్కృష్టుడు, సురూప్పుడు, 

సహ కులస్టుడు అయిన వరుడు లభించినప్తడు తండ్రి తన కుమూర్తకు విధిగా వివాహం 

చేయాలి.” (9- 88) 

ఈ నియమం ప్రకారం బాలికకు యుక్త వయస్సు రానప్పటికి అంటే శిశువుగా ఉన్నప్పటికి 
జాకి అ లె 

వివాహం చేయాలి-అని మనువు శాసిస్తున్నాడు. 

ఇప్పడు వితంతువులకు సంబంధించి మనువు ఈ కంది నియమాన్ని విధిస్తున్నాడు 

“భర్త చనిపోయినట్టయితే (వితంతు సి స్త్ర వ్ వుష్టమూల ఫలాలచే స్వచ్చందంగా, శరిరం 

కృశెంప పజేసుకోవాలి కానీ, పర పురుషుల పేరు కూడా "పలుకకూడదు. ” (5-157) 

ఏ వితంతు స్త్రీ చనిపోయిన భర్తను ధిక్కరించి సంతాన వాంఛతో తిరిగి వివాహం 

చేసుకుంటుందో, ఆ స్త్రీ లోకంలో నిందురాలె పరలోకంలో (స్వర్గంలో) స్థానాన్ని కోలోతుంది. 
ger.) కూ బె 

(5-161) 

“భర్తతో కాక పర వురుషుని వల్ల కలిగిన సంతానాన్ని ఆమె వారసులుగా పరిగణించరు. 

భార్య యందు వుట్టించబడే సంతానం కాబట్ట పుట్టంచిన వాడికీ సంతానం చెందదు. ఉత్తమ 

స్త్రీకి ద్వితీయ భర్తను ఎక్కడా అనుమతించలేదు. గ (5-162) 
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ఇదీ స్త్రీపై రుద్దిన వైధవ్య నియమం. సతీసహగమనం గురించి కూడా ప్రస్తావన చేసి 
ఉండవచ్చు కానీ దీన్ని గురించి మనువు మౌనం వహించాడు. 

ఆమె వేరుగా లేదా ఒంటరిగా జీవించకూడదు అని దాదావు మనువంతటి పరమ 

ప్రామాణికుడైన యాజ్ఞవల్క్యుడు20 చెపాడు. 
మ్ల న్ ఎ 

“భరను కోల్లోయినప్పడు ఆమె (వితంతువు) తండ్రిని, తల్లిని, కొడుకును, సోదరుని, 
జి ఎ 

అత్తను, మేనమామను విడిచి దూరముగా ఉండగూడదు. ఇట్లా ఉంటే ఆమె నిందార్హురాలు.” 

(86) 

ఇక్కడ కూడా యాజ్ఞవల్క్యుడు వితంతువు సతి కావాలని నూచించోదు. గాని యాజ 

వల్య్యు స్మృతి వ్యాఖ్యానమైన 'మితాక్రరి గ్రంథాన్ని రచించిన విజ్ఞానేశ్చరుడు "పె నాకా 

వ్యాఖ్యానిస్తూ ఈ క్రింది విమర్శ చేశాడు. 

“ఇది బ్రహ్మచర్య జీవితానికి ప్రత్యామ్నాయంగా సూచించినట్లయితే చూడండి, విమ్లస్మృతి 
పాఠం:211: భర్త మరణానంతరం బ్రహ్మచగ్యమాచరించాలి. లేదా భర్తతో పాటు చితిపై కెక్కాలి.” 

“అతని (భర్తతో పాటు చితిపైకెక్కితే గొప్ప ప్రయోజనం ఉంటుంద”ని విజ్ఞానేశ్యరుడం22 
అది యా బె = 

తన అభిప్రాయంగా తెలిపాడు. 

దీన్నిబట్టి సతి ఏ విధంగా కల్పించబడిందో సులభంగా స్పష్టంగా గ్రహించవచ్చు. వితంతువు 

పునర్వివాహం చేసుకోగూడదనేది మాత్రమే మనువు నియమం. కాని విజ్ఞానేశ్వరుని ప్రకారం 

స్మృతి కాలం నాటి నుంచి మనువు నియమానికి భిన్న వ్యాఖ్యానం ఇవ్వడం ప్రారంభమైనట్టు 

కనిపిస్తుంది. ఈ నూతన అన్వయంలో మను నియమాన్ని వితంతువుకు రెండు (పత్యామ్మాయా 
లలోను ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవలసిందిగా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది, (1) నీ భర్తతో వాటు 

చితిలో కాలు లేదా (2) అలా గనక కాలేకపోతే అవివాహితగా ఉండిపో. ఇది వూర్తిగా తప్ప 

అన్వయం, మనువు ఈ అర్ధంలో ఎక్కడా ఆ శబ్దాలను వాడలేదు. ఎలాగో అది అంగీకరాన్షీ 

పొందింది. ఎమ్హస్మ్టృ్రతి కాలం దాదాపు శ్ర ఎల 3.4 శతాబాలు కాబటి సతి నియమం ఈ కాలం 
~ లు 

నుంచి మొదలయిందని చేపవచ్చు. 
ర) 

ఇవి కొత్త నియమాలనేది మాత్రం నిశ్చయం. బాలిక వుష్టవతి కాక పూర్వమే వివాహం 

జరిపించాలనే మను నియమం కొత్తదే. బౌద్ధమత వూర్వకా కారానికి చెందిన బ్రాహ్మణమ 

తంలో2* రజస్వలానంతరం మాత్రమే కాదు యుక్త వయస్కులైన తరువాతే వారికి పెళ్టిళ్లు 

సేవారు. ఇందుకు తగిన ఆధారముంది. అలాగే, భర్తను కోల్తోయిన స్త్రీ ఇ పునర్వివాహం 

TTR 
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చేసుకోకూడదనే నియమం కూడా కొత్తదే. బాద్ధమలం పూర్వమున్న బాహ్మణమతంలో వితంతు 

వివాహాల నిషేధం లేదు. సంస్కృత భాషలోని '“వునర్భు (రెండవ పర్యాయం వివాహమాడిన 

స్త్రీ), “వునర్భవి (రెండవ భర్త) అనే శబ్దాలు వాస్తవంగా చౌద్దవూర్వ బాహ్మణమతంలో ౨1 

ఇటువంటి వివాహాలు సర్వసాధారణం అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నాయి. ఇక “సతికి 

సంబంధించిన చిషయం. అది ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వచ్చింది అనే విషయంలో,25 

అది ప్రాచీన కాలంలోనే ఉంది అనేదానికి తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయి. అయితే తరువాత 

అది అంతరించిదనడానికి కూడా ఆధారాలున్నాయి. కాన్సీ దాని వునరుజ్జీవనం వుష్యమిత్రుని 

నాయకత్వంలో బ్రాహ్మణవముతం బౌద్ధంపై విజయం సాధించిన తరువాతే జరిగింది. అయితే, 

పునరుజీవనం జరిగింది మనువుకు కొద్దికాలం తరువాత. 

అసలు ప్ర ఏమిటంటే- బ్రాహ్మణా మత విజయం తర్వాత ఇలాంటి మూర్తులు ఎందుకు 

చేశారని? యుక్త వయస్సు రాకవూర్వమే లేక రజస్వల కాక వూర్వమే వివాహం చేయాలని 

నిర్ణయించటంలో బాహ్మణమతం సాధించదలచిన ప్రయోజనం ఏమిటి భర్తను కోలోయిన స్త్ర స్త్రీ 

పునర్వివాహం చేసుకోరాదని; చనిపోయిన భర్త చితిపైకెక్కి అగ్జిజ్వాలల్లో తననుతాను ఆహుతి 

చేసుకోవాలని నిర్దేశించటం ద్వారా బ్రాహ్మణమతం సాధించిందేమిటి? ఈ మూర్తులకు ఎలాంటి 

వివరణలు ఇప్పటిదాకా లేవు. సి.వి.వైద్య మాత్రం బాల్య వివాహాల కారణాలను ప్రస్తానించారు. 26 

ఆయన అభిప్రాయం ప్రక కారం; స్త్రీలు బౌద్ద సన్యాసినులుగా మారకుండా ఉండటానికే” బాల్య 

వివాహాలు చేశారు. ఈ వివరణ నాకు సంతృప్తి క కలిగించలేదు. అయితే ఇక్కడ వైద్య-మనువు 

వివాహానికి తగిన వయస్సు విషయంలో నిర్దెశించిన నియమాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. ఆ 

నియనుం ప్రకారం: 

“ముప్పై సంవత్సరాలు వయసుగల వురుషుడు, పన్నెండు సంవత్సరాల మనోహరాక్చతి 

గల కన్యకనూ; ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసుగల పురుషుడు ఎనిమిది సంవత్సరాల 

వయస్సుగల బాలికను వివాహం చేసుకోవాలి.” (9-94) 

బాల్య వివాహాలను ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారనేది కాదు ప్రక. మరి వివాహ వయస్సు 

విషయంలో వధూవరుల మధ్య ఇంతటి అంతరాన్ని మనువు ఎందుకు నిర్దేశించాడనేదే ప్రశ, 

సతిని వ్యాఖ్యానించటానికి కాణే2? ఒక ప్రయత్నం చేశాడు. అతని వివరణ ప్రకారం 

సరెలొ కొత్త అంశం ఏమీలేదు. ప్రపంచంలోని కొన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లోలాగానే భారతదేశంలో 

డా, ప్రాచిన కాలంలో సతి ఉంది. ఈ వివరణ కూడా సంతృప్తికరంగా లేదు. ఈ సతి 

wan భారతీయేతర ప్రపంచ దేశాల్లో ఉంటే గనక, అది ఇక్కడున్నంత తీవ్ర స్థాయిలో 

మాత్రం లేదు. క్షత్రియులలో ఇదె ప్రాలీన కాలంలోనే ఉండి వుంటే- తరిగి ఎందువల్ల ఇది 

పునరుద్దరించబడింది? ఇది ఎందువల్ల సార్వజనీనం చేయబడలేదు? దీనికి సంతృప్తికరమైన 

వివరణ్ లభించదు. వారసత్వ చట్టాల ' నేపథ్యంలో సతి గురించి కాణే ఇచ్చిన వివరణ నాకు 
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సంతృప్తి కలిగించలేదు. బెంగాల్లో అమలులో ఉన్న హిందూ వారనత్వ చట్టాల ప్రకారం 
ప్త్రీలకు ఆస్తి హక్కు ఉండడం ఆ ఎవరణకు కారణం కావచ్చు. ఆస్తిలో ఒక వాటాదారుని 

వదిలించుకోవడం కోసం భర్త తరఫు బంధువులు వితంతువుపై సతిని ఆచరించమని వత్తిడి 

తెస్తారు కాబట్టి బెంగాల్లో సతి ఆచారం ఎందుకు విస్తృతంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. కానీ 

భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆ ఆచారం ఇలా తలెత్తిందో, ఎలా అమలులోకి వచ్చిందో 

మాత్రం ఆ వివరణ మనకు తెలియజెవటేదు. 

ఇక విధవా పునర్వివాహ నిషేధ విషయానికి మళ్ళీ వస్తే దానికి ఏ విధమైన వివ 

రణా లేదు. అమలులో ఉన్న ఆచారానికి భిన్నంగా విధవా వునర్వివాహంపై నిషేధం ఎందుకు 

వచ్చింది? ఆత్యంత బాధాకరమైన జీవితాన్ని ఆమె ఎందుకు గడపవలసి వచ్చింది? ఎందువల్ల 
ఆమెను అనాకర్షణీయంగా చేశారు? 

సతి ఆచారానికి సంబంధించి, నిర్బంధ వైధవ్యం గురించి, సతి గురించి నా వివరణలో 

భిన్నమైనవి. వాటిని పరిశీలన కోసం సమర్షిస్తున్నాను.26 
యా . బె pn 

“లం వెలుపల వివాహ సంబంధాలు పెట్టుకోవడం లేదా అంతర్హినాహం విధానం 

(Ex0g2my) పై కులంలో మాత్రమే వివాహ సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం లేదా పకుల వివాహ 
విధానం (Endంgయ్యి) పైచేయి కావడమే కులం సృష్టి, "కానీ ఈ మార్లు సులువైనదేమీ 

కాదు. ప్రత్యేకమైన కులంగా రూపొందాలనుకునే ఒక ఊహాజనిత సమూహాన్ని 'త్రీపుకుని, సకుల 

వివాహ విధానాన్ని అమలుపరిచేందుకు ఆ సమూహం ఏ పద్దతులు అనుసరిస్తుందో విశ్లేషిద్దాం. 
ఒకవేళ సకుల వివాహ విధానం కాళ్ళూనక ముందు అంతర్ వివాహ విధానం ఏదైనా" సమూ 

హంలో పాతుకుపోయి ఉన న్షట్టయితే, కేవలం నిషేధ లాంఛనాల ద్వారా ఆ సమూహంలో 

ఆఅంతర్వివాహాన్ని నిరోధించడం నాధ్యం కాదు. ప పరస్తరం సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగిన సమూ 

హాలలో ఒకదానితో ఒకటి సమ్మిఖితమై, వారు వీరై ఒక సజాతీయ సమాజంగా రూపొందడానికి 

ప్రయత్నించే ధోరణి వుంటుంది. కుల వ్యవస్థాపక ప్రయోజనం రీత్యా ఆ ధోరణివి బలంగా ఎదు 

ర్కోవాలంటే, వివాహ సంబంధాల విషయంలో ప్రజలు అతిక్రమించకూడదని ఓ లక్ష్మణరేఖను 
విర్ధయించడం అవసరం.” 

“అయితే, అంతర్వివాహాలను నిరోధించే నిషిద్ధ రేఖను నిర్ణయించేటవ్షడు సమూహం 

లోపల కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వాటికీ పరిష్కారాలు 'సులువుగా “లభించవు. ఒక 

సాధారణ సమూహంలో ప్రీ వురుషుల సంఖ్య దాదావు సమానంగా ఉంటుంది. వారిలోని సమ 

వయస్కుల సంఖ్య కూడా స్థూలంగా పరిపమానంగానే వుంటుంది. కానీ, వాస్తవ సమాజాలలో 

ఈ సరిసమానత ఎప్పడూ ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఒక కులంగా రూపొందాలనుకునే సమూహానికి, 

ప్రీ వురుషుల పంఖ్యను సరిసమానంగా ఉండేట్టు చూసుకోవడం పరమ లక్ష్యం అవుతుంది. 

అలా లేకపోతే సకుల వివాహ విధానం ఆమలు జరపడం కష్టమవుతుంది. ఆ సమూహంలోని 
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సభ్యులకు సమూహంలోనే వివాహ వ్యక్తులను అందించలేకపోతే, వారు సామూహం నిర్ణయిం 

చిన రేఖను అతిక్రమించి ఇష్టానుసారం ఇతరత్రా తమ అభీష్టాలను నెరవేర్చుకో వచ్చు. తమ 

సమూహంలోనే వివాహ సంబంధాలను కల్పించేందుకు, స్త్రీ పురుషులలోని వివాహ యోగ్యులైన 

వారి సంఖ్యను సరిసమానంగా ఉంచడం, కులంగా ఏర్పడాలనుకునే ఆ సమూహానికి అత్యవ 

సరం. అలా సరిసమానంగా ఉంచడం ద్వారానే సమూహం సకుల్య వివాహ విధానం దృఢంగా 

ఉంటుంది; సంఖ్యలో ఎక్కువ తేడా వుంటే ఆ విధానం విచ్చిన్నమవుతుంది. 

కులానికి సంబంధించిన ఈ సమస్య, అంతిమంగా స్త్రీ వురుషులలోని వివాహ యోగ్య 

వయస్సుల సంఖ్యలో తేడాను సరిదిద్దడంగా పరిణమిస్తుంది. 

ఒక జంటలోని ఇద్దరు ఒకేసారి మరణించినప్తడు యిరువర్గాల సమతూకం కొన 

సాగుతుంది. అయితే ఇది అరుదు. భార్యకంటే భర్త ముందుగా మరణించవచ్చును. దీని 

పర్యవసానంగా సమూహంలో ఒక అదనవు మహిళ చేరినట్టవుతుంది. ఈ అదనవు మహిళ 

సమస్యను పరిష్కరించకపోయి నట్టయితే, ఆమె అంతర్వివాహానికి పాల్పడి, సమూహానికి చెందిన 

సకుల వివాహ వ్యవస్థను చేదించే అవకాశం ఉంది. ఇదే విధంగా, భార్య ముందుగా మరణించి 

నట్టయితే సమూహంలో ఒక అదనవు వురుషుడు సమూహంలో చేరినట్లవుతుంది. ప్రారంభంలో 

ఈ పురుషుని యెడల సమూహంలో సానుభూతి లభించినప్పటికీ, అతని సమస్యను సరైన 

రీతిలో పరిష్కరించకపోయినట్లయితే కులాంతర వివాహం చేసుకుని అంతర్వివాహ చట్రాన్ని 

అతిక్రమించే అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా చోటు చేసుకున్న యీ అదనవు స్తీ, వురుషులి 

ద్దరూ సమూహానికి గుదిబండలుగా మారతారు. నీరికి సరైన భాగస్వాములను చూపించటంలో 

సమూహం విఫలమైతే వారు తమ భాగస్వాములను యితర కులాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే 

అవకాశం ఉంది. ఈ అదనవు స్త్రీ వురుషుల సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడంలో యిదివరకు 

ఊహా సమూహం ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుందో చూద్దాం. ముందుగా అదనపు మహిళ విషయాన్ని 

తీసుకుందాం. ఆమె సమస్యను పరిష్కరించి, సకుల వివాహ విధానాన్ని కాపాడటానికి రెండు 

మార్గాలున్నాయి.” 

“మొదటి మార్గం: మరణించిన భర్త చితిమంటలలో ఆమెను కూడా కాల్చి వదిలిం 

చుకోవటం. అయితే, ఇది స్త్రీ వురుష సంఖ్యాభేదాన్ని పరిష్కరించే ఆచరణీయ పద్ధతి కాదు. 

కొన్ని సందర్భాలలో యీ పద్దతి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. కొన్నినార్డు ఇవ్వదు. ఇది సులభమైన 

పరిష్కారంగా కనిపించినప్పటికీ కఠినమైన పద్దతి కావడం వల్ల ప్రతి అదనవు మహిళనూ ఈ 

విధంగా వదిలించుకోవడం కుదరదు. అయితే, అదనవు మహిళ (విధవ) సమస్య పరిష్కారం 

కాకపోతే సమూహంలోనే మిగిలిపోతుంది; అప్పడు రెండు ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవాలి. ఆమె 

సకుల వివాహ నిబంధనలను అతిక్రమించి కులాంతర వివాహాన్ని చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. 

లేదా తన కులంలోని వ్యక్తినే వివాహం చేసుకోవచ్చును. తద్వారా ఆమె ఆ కులంలోని 

వివాహంకాని మరో స్త్రీ వివాహ అవకాశాలకు తీవ్రమైన పోటీనిస్తుంది. అంటి ఏ విధంగా 
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చూసినా సరే ఈ అదనపు మహిళ ఒక ౩ పెద్ద సమస్యగా మిగిలిపోతుంది. ఆమెను కాల్చివేయడం 

ఆనే పరిష్కారం ఆచరణయోగ్యం కాదు కాబట్ట సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మరో విరుగుడు 

కోసం (ప్రయల్షించాలి.” ఎ 

“ఆమెపై జీవితాంతం బలవంతంగా వైధవ్యాన్ని రుద్దడం అనేది రెండవ పరిష్కారం. 

ఫలితాలను పోల్చిచూస్తే, యీ పరిష్కారం కంటె కాల్చి చంపడమే మెరుగైనదిగా కనిపిస్తుంది. 

అదనపు మహిళ నల్ల ఎదురయ్యే మొత్తం మూడు నష్బాలనూ నివారించవచ్చును, చచ్చిపోయిన 

స్త్రీ కులానికి లోపల గానీ, వెలుపలగానీ వునర్వివాహానికి పాల్పడి సమస్యను సృష్టించలేదు. కానీ 

ఆచరణయోగ్యతరీత్యా విర్మంధ వైధవ్యమే గొప్పది. మానవత్వం ' రీత్యా కూడా మెరుగైనదైన 

ఈ పద్దతి వునర్వివాహ ప్రమాదాన్ని కూడా పహగమనంవలె నివారిస్తుంది. కానీ, సమూహం 

నైతికతను ఇది కాపాడలేదు. నిర్భంధ వైధవ్యంలో మగ్గే స్త్రీ, భవిష్యత్తులో న్యాయబద్ధమైన భార్య 

కాగల సహజ హక్కును కోలోయిన స్తీ స్తే వల్ల అవైతికవర్తనకు అవకాశం పెరుగుతుంది. అయితే, 

ఇదేమంత ఆధిగమించలేని ఇబ్బంది కాడు. 'అటువంటి సీ స్త్రీకి ఆకర్షణీయం కానంతగా హీనత్వాన్ని 

ఆవాదించవచ్చు.” 

“కులంగా రూపొందాలనుకున్న సమూహంలోని అదనవు మహిళ సమస్యకంటే, అదనవు 
పురుషుని (విధురుడు) సమస్య మరింత జటిలమైనది. అనాది నుంచి స్త్రీ కంటే వురుషునిదే 

పైచేయిగా ఉంటూ వచ్చింది. ప్రతీ సమూహంలోనూ వురుషుని పాత్ర ప్రబలమైనదీను, శ స్త్రీకంటే 

ఎక్కువ గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నదీను, సాంప్రదాయకమైన ఈ ఆధిక్యం వలన వురుషుని ప్రతి 
కోరికనూ సమూహం ప్రత్యేక శ్రద్దతో పరిగణించవలసి వచ్చింది. ఇందుకు భిన్నంగా, తనపై 

విధించిన సామాజిక, ఆర్థిక మతపరమైన నిషేధాజ్ఞలను స్త్ర స్తీ సులువైన ఎర కావలసి వచ్చింది. 

అయితే నిషేధాలను రూపొందించే పురుషుడు మాత్రం వాటికి ఎల్లప్తడూ అతీతంగానే ఉండే 

వాడు. ఈ రకమైన అనుకూల వాతావరణం కలిగిన అదనవు పురుషునికి, అదనపు మహిళ పై 

చూపిన వైఖరినే అవలంబించడం సాధ్యం కాదు.” 

“మరణించిన భార్యతోనే, భర్తను కాల్చివేయడం రెండు విధాలుగా ప్రమాదకరమైంది. 
మొదటిగా: అతను పురుషుడు కాబట్ట ఆవిధంగా చేయడం అనంభవం. రెండవది: ఆ విధంగా 

అదనపు _ పురుషుడ్డి కాల్చివేపినట్టయితే కులం ఒక బలిష్టమైన వ్యక్తిని కోల్లోతుంది. ఇక 

ఆ సమస్యను హాయిగా పరిష్కరించటానికి, రెండు మార్గాలున్నా న్నాయి. హాయిగా అని ఎందుకు 

అంటున్నానంటే, అతను సమూహానికి ఒక ఆ ఆస్తి కాబట్టి. = 

“సమూహానికి అతని ఉనికి ఎంత అవసరమో, సకుల వివాహ విధానం కూడా అంతే 
అవసరం. అందువల్ల అదనపు వురుషుని సమస్యా పరిష్కారం యీ రెండు లక్ష్యాలను సంత్భ 

పిపరచే విధంగా ఉండాలి. వైధవ్యం పొందిన సి స్త్రీ విషయంలో అనుసరించిన విధానాన్ని ఆంటే 

బలవంతంగా విధురత్వాన్ని అనుసరించెటట్టు చేయటం, వురుషుని విషయంలో కూడా అమలు 
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జరపడాన్ని ఒక పరిష్కారంగా చూపించవచ్చు. ఈ పరిష్కారం అమలు అంత కషమైంది కాదు. 
ఎందుకంటే యిటువంటి నిర్భంధమేదీ లేకుండానే భాలిక సుఖాలను త్యజించి, స్వచ్చందంగా 
బ్రహ్మచర్యాన్ని కొందరు వాటిన్తారు. మరికొందరు సన్యాసం తీసుకుంటారు. మానవ స్వభావాన్ని 
పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఈ పరిష్కారం ద్వారా సమస్య సాధనను ఆశించడం చాలా కష్టం. 
పైగా, సమూహ కార్యకలాపాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొనే యా అదనపు పురుషుడు సమూహ 
నైతిక విలువలకు భంగం కలిగించే అవకాశం ఉంది. 

ఇంకో కోణంలోంచి చూస్తే, బ్రహ్మచర్యం వాటించటం ఐజయవంతమైన సందర్భాలలో 
సులువైనదైనప్పటికీ, కులం తాలూకు భౌతిక అభివృద్ది దృష్ట్యా ఆంత ఉపయుక్తం కాదు. ఒకవేళ 
ఆతను సంవూర్ణ బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించి, ప్రాపంచిక సుఖాలను త్యజించినా; లౌకిక వ్యక్తిగా 
మిగిలినా అతను సకుల వివాహ విధానానికి గాని, కులం నైతిక విలువలకు గాని ఎటువంటి 
hE x స్తో 9 చన ల కాం విఘాతాన్ని కలిగించడు. భౌతిక అభివృద్ధి దృష్యా చూసినపుడు, మొదటి పరిష్కారమైన కాల్చి 

వేయటం ద్వారా ఎంత నష్టం జరుగుతుందో, అతను సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి బ్రహ్మచర్యం 

చేపట్టినవుడు కూడా అంతే నష్టం జరుగుతుంది. ఒక కులం సాంఘిక జీవనాన్ని సకమంగా, 
నడిపేందుకు చాలినంత సంఖ్యాబలం అవసరం. కాని ఒకవైపు (బ్రహ్మచర్యాన్ని వోత్సహిస్తూ 

దీనిని ఆశించడం జల్లడలో నీటిని భద్రపరచడం వంటిది.” 

“అందువల్ల అదనపు వురుషునిపై బ్రహ్మచర్యాన్ని విధించడం అనేది సిద్దాంతపరంగాను, 
ఆచరణపరంగానూ విఫలమౌతుంది. కులం ప్రయోజనాల దృ్ట్యు ఇతనిని గృహస్టుగా ఉంచ 

వలసిన అవసరముంది, కాని సమస్యంతా అతనికి అదే కులంలో ఒక జీవిత భాగస్వామిని 

చూడటంలోనే ఉంది. స్థూలంగా చూస్తే కులంలో స్త్రీ, వురుష నిష్షత్తి పమానంగా ఉండటం 
వల్ల ఏ వ్యక్తికీ రెండంసార్హు వివాహం చేసుకునే అవకాశం లేదు. తన చుట్టూ గిరి గీసుకున్న 
కులంలో వివాహ వయస్కులైన స్త్రీలు వివాహ వయస్కులైన వురుషులకు సరిపోయినంత 
మంది మాత్రమే వుంటారు. అందుచేత, యీ సమన్యను పరిష్కరించాలంటే, అతనికి తన 

కులంలోంచే ఇంకా వివాహ వయస్సును పొందని పెళ్ళికుమార్తెను చూసి వివాహం చేయడ 
మొక్కటే మార్గం. అతనిని కులంలోనే ఉంచడానికి లభ్యమయ్యే అన్ని పరిష్కారాలలో యిదే 

లాభదాయకమైంది. సకుల వివాహ విధానాన్ని రక్షించడంలోనూ, నైతిక విలువల పరిరక్షణలోనూ, 
కులం సంఖ్యాబలం తగ్గివోకుండా వుండటంలోనూ ఈ పరిష్కారం ఉపయోగపడుతుంది.” 

“కులంలో స్త్రీ వురుషుల సమతూకాన్ని కాపాడటానికి యిప్పటివరకు నాలుగు మార్గాలను 
పరిశీలించాం: అవి (1) మరణించిన తన భర్తతో పాటుగా, భార్యను కూడా కాల్చివేయడం. 
(2) వైధవ్యాన్ని బలవంతంగా పాటించేటట్లు చేయటం. (3) భార్య చనిపోయిన వురుషుడ్డి 

బహ్నచర్వం పాటించేటటు చేయడం. (4) ఇంకా వివాహయోగ్యతను పొందని బాలికనిచి లా టై న 
అతనికి వివాహం చేయటం. 
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విధవా దహనం, విధురునికి బ్రహ్మచర్య విధి సకుల వివాహ ఎఐధాన్న్నా పరిరక్షించడంలో 

ఉపయోగపడతాయనే నమ్మకం లేదని నేను పైన చెప్పినప్పటికీ, ఆ నాలుగు మార్గాలూ సాధ 

నాలుగా ఉపయోగిస్తాయి. ఆ సాధనాలు శక్తులుగా వెలువడితే లేడా చెలామణిలోకి వస్తే ఒక 

గమ్యాన్ని వృష్టించుకుంటాయి. ఈ మార్గాలు సృష్టించే గమ్యం ఏమిటి? అవి సకుల వివాహ 

విధానాన్ని సృష్టించి, కొనసాగిస్తాయి. కులం గురించిన వివిధ నిర్వచనాల పై మన విశ్లేషణ ప్రకారం 

కులం, సకుల వివాహ విధానం రెండూ ఒకటే. అంటే, ఈ నాలుగు మార్గాల అర్ధం కులం, 

కులంలో భాగం ఈ మార్గాలు. 

“వివిధ కులాలు ఉండే వ్యవస్థలో ఒక కులం తాలూకు అంతర్గత స్వరూపం యీ 

విధంగా వుంటుందనేది నా ఉద్దేశ్యం. ఇవుడు మనం హిందూ సమాజంలోని కులాలను, వాటి 

పనితీరును పరిశీలిద్దాం. భారతదేశంలో కులమనేది అతి పురాతనమైన వ్యవస్థ అని చెప్పడా. 

నిక్కి గతాన్ని తేటతెల్లం చేయడానికి ప్రయత్నించే వారి మార్గంలో ఎన్నో అవాంతరాలున్నాయని 
గా గి 

ప్రత్యేకంగా చెపనక్కరలేదు. 
జ! 

చెప్పడానికి, గతాన్ని తేటతెల్లం చేయడానికీ ప్రయత్నించేవారి మార్గంలో ఎన్మో అవరోధాలు 

న్నాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కరలేదు. ప్రామాణికమైన లేదా లిథితమైన చరిత్ర కానీ ఆధారాలు 

కానీ లేని చోట; ప్రపంచమే భ్రమ కాబట్టి చరిత్రరచన పిచ్చిపని అని భావించే హిందువుల వంటి 

వారున్న చోట గతాన్ని శోధించడం మరింత కష్టం. చాలాకాలం పాటు నమోదు కాకుండా ఉండి 

పోయినప్పటికీ; తరచు ఆచారాలు, నీతి నియమాలు శిలాజాలవలె స్వయంగా తమ చరిత్రను 

వెల్లడించగలిగేవి కాకపోయినప్పటికీ; సామాజిక వ్యవస్థలో మాత్రం సజీవంగా ఉంటాయి. ఇదే 

నిజమైతే, అదనవు పురుషుడి సమస్యను, అదనవు స్త్రీ సమస్యను హిందువులు పరిష్కరించుకున్న 

తీరును శోధించగలిగితే మన ప్రయత్నానికి సాఫల్యం సిద్ధిస్తుంది. 

“సెపైన పరిశీలించే వారికి కూడా చాలా సంక్షిష్టంగా కనిపించే హిందూ సమాజం పై 

సమస్యను పరిష్కరించడానికి మూడు ఆచారాలను సూచిస్తుంది. 1. సతీ సహగమనం లేదా 

మరణించిన భర్త చితిపై విధవను దహనం చేయడం. 2. వునర్వివాహాన్ని అనుమతించకుండా 

నిర్భంధ వైధవ్యం. 3౩. బాలికా వివాహం. 

ఇవికాక, ఆదనపు పురుషుడిని సన్యాసం తీసుకునేట్టు చేసే గట్టి ప్రయత్నం కూడా 
ఉంది. అయితే, కొన్ని సందర్భాలలో అది కేవలం మానసిక పవృత్తిరిత్యా మాత్రమే తీసుకున్న 

నిర్ణయంగా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. 

“ఈ ఆచారాల మూలానికి సంబంధించి, నాకు తెలిసినంతవరకు, నేటివరకు, శాస్త్రీయ 
మైన వివరణ ఏదీ రాలేదు. ఈ ఆచారాలు ఎందుకు ఆమోదం పొందాయో తెలిపే తత్వశాస్త్రం 
సమృద్ధిగా ఉంది. [ఎ.3ె. కుమారస్వామి — (‘Sati; a Defence of the Eastern Woman") 
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- బిటిష్ సోషియాలజికల్ రివ్యూ, 6వ సంపుటం, 1913] అది భార్యాభర్తల మధ్య “దేశం 
ఆత్మల వంటి గాఢ ఐక్యత”కు, “మరణాతీతమైన అంకితభావానిక రుజువు *యజమావికి 
ఆంకితం కావడం స్ర్తీకి గౌరవప్రదం, అదే ఆమెకు శాశ్వత స్వరం: ఓ మహేశ్వరా!” అవి, 
“నువ్వు నా వల్ల సంతృప్తి చెందకపోతే నేను స్వర్గానికే తగినదానిని కాదు” అంటూ చలింపజేపే 
మానవీయ ఆవేశాన్ని ప్రకటించిన ఉమాదేవి మాటల్లోని పతీధర్మానికి ఆ ఆచారం మూర్తీభావం. 
ఇక నిర్భంధ వైధవ్యం ఎందుకు ఆమోదం పొందిందో నాకు తెలియదు, దాన్ని పాటించేవారు 
చాలా మందే ఉన్నప్పటికీ, దాన్ని కీర్తించేవారెవరూ నాకు తారసపడలేదు. బాలికా వివాహాన్ని 
స్తోత్రం చేయడం డాక్టర్ కేట్కర్లో కనిపిస్తుంది: పాణిగ్రహణం జరిగిన స్త్రీతో తప పరస్తీతో 
సాన్నిహిత్యాన్ని స్త్రీ కోరుకోకూడదు. విశ్వాసంతో మెలిగే స్త్రీ వురుషులకు అది నియమం. ఈ 

స్వచ్చత పెళ్ళి తరువాతే కాదు, పెళ్ళికి ముందు కూడా తప్పనిసరి, ఎందుకంటే అదొక్కడే 
నిజమైన శీలం. తాను వివాహం చేసుకోబోయే వురుషుడు కాక మరో పురుషునిపై ప్రేమ 

ఏర్పరచుకునే బాలిక శీలవతి కాదు. తానెవరిని వివాహం చేసుకోబోతున్నదో తెలియదు కనుక 
ఆమె ఏ వురుషునితోనూ వివాహానికి ముందు సాన్నిహిత్యం కోరుకోకూడదు. కోరుకుంటే గనుక, 
ఆది పాపం. అందువల్ల, బాలికతో లైంగిక భావనలు తలెత్తే వయస్సుకి ముందే, ఎవరిని ఆమె 
(పీమించాలో తెలిసిపోవడం మంచిది.” అందుకే బాలికా వివాహం. 

“ఈ వాగాడంబరమూ, పకడ్బందీ కుతర్కమూ ఈ ఆచారాలు ఎందువల్ల గౌరవం 

పొందాయో చెబుతాయి కానీ, ఎందువల్ల అవి నాటించబడ్డాయో చెప్పవు. అందుకు నా వివ 

రణ ఏమిటంటే, వాటిని తరతరాలుగా ఆచరిస్తున్నారు కాబట్ట వాటికి గౌరవం లభించింది 

అని. 18వ శతాబ్దంలో తలెత్తిన వ్యక్తివాదంతో పరిచయం వున్న వారెవరైనా నా వివర 
ఇతో ఏకీభవిసారు. అన్నివేళలా, ఉద్యమమే అత్యంత ప్రధానమైనది, ఆతరువాత చాలాకాలం 

దాకా తాలత్వికతలు వాటి చుట్టూ పెరిగి, దానిని సమర్థిస్తాయి, నైతికబలం ఇస్తాయి. ఈ 

ఆచారాలు ఎందుకు పుట్టాయన్న ప్రశ్నకు నా సమాధానం - కుల వ్యవస్థ విర్మాణావికి అవి 

అవసరమయ్యాయి. మద్దతుగా తాత్విక సమర్దనలు వాటికి జనామోదం సాధించడానికి లేదా 

మెరుగువూత వూయడానికి ఉద్దేశించినవి. ఎందుకంటె అవి అనాగరకమనిపించేంత హేయంగా, 

దిగ్భ్రాంతికరంగా ఉండడంతో వాటికి తీపివూత  వూయవలసి వచ్చింది. ఈ ఆచారాలను 

ఆదర్శాలుగా చెబుతున్నప్పటికీ సారాంశంలో అవి నాధనాల స్వభావం కలిగిన. అయితే, 

దాన్నిబట్టి వాటి నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే ఫలితాలను చూడ నిరాకరించకూడదు. సాధనాలను 

ఆదర్శీకరించడం అవసరమవీ, ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో ఖచ్చితమైన అమలుకోసం అలా చేసి 

వుండవచ్చునని ఎవరైనా అనవచ్చు. లక్ష్య సాధనాలనే లక్ష్యంగా చెప్పడం వల్ల వాటి వాస్తవ 

స్వభావం మరుగుపడడం తప్ప మరో ప్రమాదం ఏమీ లేదు. ఆ స్వభావాన్ని ఆ సాధనం 

కోలోవడం జరగదు. సాధనమే లక్ష్యమన్న పద్దతిలో పిల్తులన్నీ కుక్కలని మీరో చట్టం జారీ 
ఎ ళా గా 

చేయవచ్చు. పిల్లులను కుక్కలుగా మార్చలేనట్టి సాధనాల స్వభావాన్ని కూడా మీరు మార్చలేరు; 

ఆదేవిధంగా; అవి లక్ష్యాలైనా కానివ్వండి, సాధనాలైనా కానివ్వండి, సత్తి . నిర్భంధ వైధవ్యం, 

బాలికా వివాహం అనే ఆచారాలు ఒక కులంలోని అదనవు స్తీ, అదనపు పురుషుడు సమస్యమ 
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పరిష్కరించుకోవడానికీ, సకుల వివాహ విధానాన్ని కాపాడుకోవడానికి మౌలికంగా ఉద్దేశించవని 

నేను అభిప్రాయపడడంలో తప్పలేదు. ఈ ఆచారాలు లేకుండా నకుల వివాహ విధానాన్ని 

కఠినంగా అమలు చేయడం కుదరదు. సకుల వివాహ విధానం లేకుండా కులం కులం కాదు.” 

అంతర్వివాహాలను నిషేదించడం ద్వారా (బాహ్మణమతం నెలకొల్లదలచిన కుల వ్యవస్థకు 

సహాయపడడం తప్ప బాలికా వివాహానికి నిర్భంధ వైధవ్యానిక, సతికి మరో ప్రయోజనం లేదని 

నా అభిప్రాయం. అంతర్వివాహాలను ఆపడం కష్టం. ప్రేమ వల్లగాని, యితర అవసరాల వల్లగాని 

కులాంతర వివాహాలు జరిగే ప్రమాదం ఉండటం వల్ల ఈ నియమాలను బ్రాహ్మణమతమే 

సృష్టించింది. బ్రాహ్మణమతం చేసిన కొత్త నియమాలకు నా వివరణ ఇది. ఈ అభిప్రాయం 

అందరికీ ఆమోదయోగ్యం కాకపోవచ్చును. వివిధ వరాల మధ్య జరిగే వివాహాలను నిరోధిం 
చడానికి (బ్రాహ్మణముతం అందుబాటులో డన్న అన్ని మార్గాల ద్వారా ప్రయత్షించిందనడంలో 

ఏమాత్రం సందేహం లేదు. 

ఈ బ్రాహ్మణమత ఆకాంక్షను మనువు విధించిన కుల బహిష్కార శిక్ష నియముంలో 

చిత్రించారు. 

ఒక కులంచేత బహిష్కారానికి గురైన వ్యక్తిని కులభష్టునిగా మనువు పేర్కొన్నాడు. 29 

మనువు ప్రకారం కులభ్రష్టుడు వృతునితో సమానం. అటువంటివ్యక్తి శ్రాద్దకర్మలను కూడా 

జరిపించాలని అందుకు దిగువ పేర్కొన్న పద్ధతులను మనువు సూచించాడు. 

కుల భష్టుడైన వ్యక్తి సంపిండేయులు, సమానోదకులు, ఒక అశుభదినాన, సాయంత్రం 

వేళ (గ్రామం) వెలుపల, బంధువులు, వురోహితులు, ఆచార్యుల సమక్షంలో (అతనికి, మృతు 
డైనట్లు భావించి) తర్గణం విడవాలి. (11-183) 
న ఎ 

(ఘం వ్యక్తికి చేసినట్టుగా) ఒక బానిస స్త్రీ నీళ్ళ కుండను కాలితో పడదోయాలి, (అతని 
షేయులు), సమానోదకులు కూడా ఒకరాత్రి, ఒక పగలు మైల పాటించాలి. (11-184) సంపిష 

అయితే, భ్రష్టత్వం చెందిన వ్యక్తి వ్రాయశ్చిత్తం ద్వారా తిరిగి కులంలోకి ప్రవేశించడాన్ని 

ఈ కింది నియమాలలో చెప్పినట్టు మనువు అనుమతించాడు. 
జం 

“కానీ అతను ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే, వారు అతనితో పాటుగా పవిత్ర జలాశయంలో 

స్నానం చేసి నీళ్ళ కుండను పడదోయాలి.” (11-187) 

“అతను నీళ్ళ కుండను నీటిలో విసరేసి, ఇంటికి చేరి యథావిధిగా తన విధులను 
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నిర్వహించుకోవచ్చును.” (11-188) 

“బహిష్కరణకు. గురైన స్త్రీల విషయంలో కూడా ఇదే పద్దతిని అనుసరించాలి. బహి 
థా 

ష్కరణకు గురైన వారికి బట్టలు, ఆహారం, నీరు అందించవచ్చును. అయితే వారు తమ 

(కుటుంబానికి చెందిన) యింటికి దగ్గరలో నివసించవలసి ఉంటుంది.” (11-189) 

“కుల భపష్టలు పశ్చాత్తాపం చెందకుండా, ధిక్కార ధోరణిలో ఉంటే వారిని శిక్షించేందుకు 

మనువు కొన్ని నియమాలను పొందుసరచారు. 

బహిష్కరణకు గురైన వ్యక్తికీ మనువు స్వగ్భహ ప్రవేశాన్ని నిషేధించాడు.” 

“(బహిష్కరణకు గురైన వారికి) బట్టలు, ఆహారం, నీరు అందించవచ్చును. అయితే 

వారు తము (కుటుంబానికి) చెందిన యింటికి దగ్గరలో నివసించవలసి ఉంటుంది. (11-189) 

“కుక్కలకు, కులభష్టులకు, ఛండాలురకు, వాపకర్ములకు శిక్షగా వ్యాధులు సంక్రమంచిన 

వారికి, కాకులకు, (క్రిమి కీటకాలకు (గృహస్థుడు) కొంత ఆహారాన్ని నేలపై విడవాలి” (3-92) 

“కులభష్షత్వాన్ని పొందిన వ్యక్తితో సాంఘిక సంపర్కాన్ని కలిగి ఉండడాన్ని ఒక పాపంగా 
రభ గ్రా న్న 

మనువు పేర్కొన్నాడు. స్నాతకుని మనువు ఈ క్రింది విధంగా హెచ్చరిస్తున్నాడు: 

“కులభ్రష్టత్వానికి గురైన వ్యక్తితో కలసి వృండవద్దు.” (4-79) 

“వారు యిచ్చిన ఆహారాన్ని తీసుకోరాదు.” (4-213) 

గృహ యజమానికి మనువు ఈ క్రింది విధంగా హితబోధ చేస్తున్నాడు: 

“శ్రాద్దకర్మలు ఆచరించేటవుడు అతనిని (గృహ యజమానిని) అనుముతించరాదు.” 

(3-151) 

“అదే విధంగా, తల్లిదండ్రులను, గురువును (సరైన) కారణం లేకుండా వదలివేసిన 

వారిని, కులభ్యష్టత్వం పొందిన వారితో వేదం ద్యారా కానీ, వివాహం ద్యారా కానీ సంబంధం 

పెట్టుకున్న వారిని కూడా అనుమతించరాదు.” (3-157) 
~ 

న్ 
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(భష్టత్వాన్ని పొందిన వారితో సంబంధాలు పెట్టుకున్న వారిని శిక్షించడం ద్వారా మనువు 

కులభమ్టుల సాంఘిక వెలివేతను ప్రమాణికరించగలిగాడు. 

“భష్టత్వాన్ని పొందిన వారితో ఒక సంవత్సరం పాటు సంబంధం కలిగి వున్న వ్యక్తి, 

(భష్టత్వాన్ని పొందుతాడు. యజ్ఞంతోనూ, వేదపఠనంతోను, వివాహ నంబంధాలతోనూ సంబంధం 

పెట్టుకున్న వ్యక్త తన కులాన్ని తక్షణం కోల్తోతాడు. అంతేకాకుండా అతను వాడిన ఆసనాన్ని, 

బండిని వాడినా సహపంక్తిలో ఆహారం తీసుకున్నా భష్టత్వం పొందుతాడు.” (11-181) 
అటో 

“ఇందుకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలంటే, ఆ పాపానికి నిర్దేశించబడిన విధంగా చేయాలి.” 

(11-182) 

తన కుల నియమాలను ఉల్లంఘించి, భ్రమ్టనిగానే ఉండిపోవాలనుకునే వారికి వరలో 

కంలో ఎదురయ్యే కష్టాలను మనువు వివరించాడు. 

“కుల భష్టులతో సంబంధం కలిగి వున్నవారు బ్రహ్మ రాక్షసులుగా వుడతారు.” (12-60) 

కులభ్రష్టుని మనువు యిక్కడితో వదలివేయలేదు. ఇంకా తీవ్రమైన శిక్షలను విధించడా 

నికి వెనుకాడలేదు. కుల భ్రష్టులను నిక్రించే మనుస్మృతి భాగాలు ఇవి. 

“....కులభ్రస్టులు, నాస్తికులు అయిన బ్రాహ్మణులు దేవునికి, పితృదేవతలకు అర్దించిన 

ప్రసాదాలలో భాగం పంచుకునేందుకు ఆనరులు.” (3-150) 
జా 

“(వారసత్వంగా వచ్చే ఆస్తిలో) కులభష్టునికి భాగం తీసుకునే అర్హతలేదు.” (9-201) 

కులభ్రస్టునిగా గుర్తించిన వ్యక్తిపేర, (శద్దక్రీయలు ఒకసారి జరిపిన తర్వాత) అతనితో ట్ = నః 
మాట్లాడటం, కూర్చోవటం, వారసత్వంగా ఆస్తిలో భాగాన్ని ఇవ్వడం అటువంటి సంపర్కాన్నేదైనా 

కలిగి ఉండడం నిషేధించడం జరిగింది.” (11-185) 

“(ఒకవేళ కుటుంబంలోని పెద్ద కుమారుడే కుల భష్టత్యాన్ని పొందితే) ఇంటికీ పెద్ద 

కుమారునిగా అతనికి లభ్యమయ్యే హోదా అతని తమ్మునికి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, అతనికి 

వచ్చే ఆస్తిలో భాగం కూడా తమ్మునికే (కుల నియమం పాటించేవానికి) చెందుతుంది.” 

(11-186) - 

అదీ కులభ్రష్టునిపై మనుచట్టం. కులభ్రష్టునికి విధించిన తీవ్రమైన యీ శిక్షల అంతర్యం 
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స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. అతనిని అన్ని సాంఘిక కార్యకలాపాలలో సాల్గొనకుండా ఏకాకిని 

చేయడం ఒక లక్ష్యం. ఆస్తి వారసత్వంలో భాగం లేకుండా చేసి, ప్రతి పొర విధి నుంచి 

తొలగించి, ఏ పదవికీ అర్హత లేకుండా చేసి ఆ వ్యక్తిని అశక్తుడను చెయ్యడమే పై శిక్షల 

అంతర్యం. నిజానికి యిన్ని నిక్షలతో, మనువు పరిగణించి, శ్రాద్దకర్మలు చేయమని చెప్పినట్టు 

భష్టత్వానికి గురైన వ్యక్తి మరణించిన వ్యక్తితో సమానమే. ఈ శిక్షలు కేవలం కుల భష్టత్వం 

పొందిన వ్యక్తికే కాకుండా అతనితో సంబంధం పెట్టుకోవాలనుకునే ఎవ్వరికైనా వర్తిస్తాయి. శిక్ష 

కులభష్టునికి మాత్రమే కాదు, కేవలం వురుషులకే పరిమితమూ కాదు. ఈ వెలికి స్త్రీవురుషులు 

ఇద్దరూ గురి అవుతారు. వారి సంతానం కూడా ఈ శిక్షకు గురవుతారు. కుల భ్రష్టత్వాన్ని పొందక 

ముందు జన్మించిన సంతానానికి వారసత్వపు ఆస్తి లభిస్తుంది. ఎందుకంటే భష్టత్వాన్న “పొందిన 

వ్యక్తి మరణించిన వానితో సమానం కాబట్టి, సంతావానికి వెంటనే అతని ఆస్తిని వారసత్వంగా 

పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా బహిష్కరణకు గురైన తర్వాత జన్మించిన 

సంతానానికి యీ సదుపాయం లభించదు. తండ్రితో పాటు అతన సంతానం కూడా భ్రష్టత్వం 

పొందినట్టు పరిగణిస్తారు. 

కుల భష్టత్యానికి సంబంధించి మనువు తయారు చేసిన చట్టాలు మానవత్వం, న్యాయం 

అనే ధర్మాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇందులో పెద్దగా ఆశ్చ 

ర్యపడవలసిన అవసరం లేదని కొందరనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే, మతానికి, సంఘం చేత సమ్మతి 

పొందిన భావాలకు వ్యతిరేకంగా నడిచే వారిని శిక్షించడానికి అన్ని మతాల స్మృతులలోనూ 

ఉన్న నియమాలకు, మనువు రాసిన నియమాలకు దగ్గరి పోలికడింది. ఒక్క బౌద్రమతం తప్ప 

మిగిలిన అన్ని మతాలూ వారసత్వ చట్టాలను తమ నియమావళులకు విధేయతను, కట్టుబా 

టును సాధించడం కోసం వినియోగించాయి లేదా దుర్వినియోగం చేశాయి. క్రైస్తవ మతానికి 

చెందిన ఒక వ్యక్తి 'యూదుమతరి లేదా పేగనిజంలోకో లేదా యితర వుతాలలోకి మారడాన్ని 

కాన్స్తాంటిన్, వంటి చక్రవర్తులు శిక్షలతో అడ్డగించేవారు. థియోడొనిసియస్, వలెంటినియస్ 

వంటి చక్రవర్తులు, మతం మారినవాడం ఇతరులను అందుకు ప్రేరేపిస్తే మరణశిక్ష కూడా 

విధించేవారు. క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని కాపాడేందుకు ఈ శిక్షల పద్దతి యూరప్లోని యితర దేశాలకు 

కూడా విస్తరించింది.30 

కులభ్రష్టత్వానికి చెందిన చట్టాన్ని ఆ దృష్టితో చూడడం పైపై పరిశీలన అవుతుంది. 

అసలు వెలి” బాహ్మణమత సృష్టి. అది కులానికి అవసరమైన ప్రమాణం. కుల వ్యవస్థను స్పష్టిం 

చాలని నిశ్ళయించుకున్నాక బ్రాహ్మణ మతానికి యీ భష్టత్స చట్టాలు అనినార్య మవుతాయి. 

_ కులభ్రప్టుడ్ని శిక్షించడం ద్వారా కులవ్యవస్థ కొనసాగింపు సాధ్యమవుతుంది. రెండవదేమిటంటే 

కెసవ మహమ్మదీయ మతాలలో ఉన్న మతభ్రష్టతకు (Law 01 Apostacy) బాహ్మణమతంలోని 

కుల చట్లాని (Law ౦1 ౮569కి భేదం ఉంది. శ్రెస్తవ, మహమ్మదీయ మత భ్రష్టత్వ నియమాల 

ప్రకారం మత విశ్వాసం లోపించిన వారికీ, తప్పడు మతవిశ్వాసాలను ప్రచారం చేసే వారికీ 

మాత్రమే వెలి వర్తిస్తుంది. చట్టంతో విశ్వాసంతో గాని విశ్వాసం లేకపోవడం గాని ప్రధానమైన 
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సమస్య కాదు. అది ముఖ్యంగా కులం అనే సామాజిక సంస్థారూపం పవిత్రతతో ముడిపడి 

ఉంది. తాముండే కుల నియమాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించిన వాదిని (బాహ్మణమతం శిక్షిస్తుంది. 

ఇది చాలా ముఖ్యమైన బేధం. 

అల లన్ ఉల yy ఆకె స ఇతర మతాలలోని భష్టత్వ నియమాలలో, ఈ బ్రాహ్మణ మతం సృష్టించిన కుల భష్టల్వ 

నియమాలను పరిశీలిస్తే, దేవునిపై విశ్వాసం బ్రాహ్మణ మతానికే అంత ముఖ్యం కాదు. చావ 

తర్వాత జీవితం మీద నమ్మకం వుండటం, మంచి కార్యాలు చేయడం ద్వారా మోక్షాన్ని సాధిం 

చవచ్చనే నమ్మకం కలిగి వుండటం, మతప్రవక్తపై విశ్వాసం కలిగి ఉండటం అనే విషయాలను 
బాహ్మణమతం ఆవశ్యకంగా పరిగణించదు. అయితే, నేదాలపట్ల వూజ్యభఖావం కలిగి ఉండడం 

చాలా అవసరంగా ఖాఎస్తుంది. అదొక్కటే బ్రాహ్మణ మతానికీ ఆవశ్యకం. అందుచేతనే కుల 

రట kL 3 భః సం రాతి ఒం న ర... నియమాలను ఉల్లంఖుంచడాన్ని [బాహ్మణమతం శెకస్తుంది. మిగతా అన్నిటినీ అతిక్రమించవచ్చు, 

ఈ సమైక్యతా శక్తులను చూడడానికి నిరాకరించని వారు కులాంతర వివాహాలను 

(Inter-marriage) కులాంతర పంక్తి భోజనాలను (Inter-dinning) బాహ్మణవమతం నిషేధిం 

చడం, సమాజాన్ని పూర్తిగా విభజించడమేనని అంగీకరిస్తారు. ఈ విధమైన నిషేధాలు ఐక్యతకు 

చాచ్చు దెబ్బలాంటివి. ఇని ఐక్య కార్యాచరణకు తీవ్రమైన అడ్డంకులుగా తయారయ్యాయి. 

ముందు చెప్పబోత. మట్టు: బ్రాహ్మాణమతాన్ని కూలదో సేందుకు బ్రాహ్మణేతర వరాలు ఏకమవ 

కుండా బ్రాహ్మణమతం సమాజాన్ని ఈ విధంగా ముక్కలు ముక్కలుగా విభజించింది. కానీ, 

ఈ ప్రాణాంతకమైన విష ప్రభావం కేవలం విషప్రయోగం చేసిన వాడి ఉద్దేశం పరిమితులలో 
ఉండిసోదు. కుల విషయంతో కూడా అదే జరిగింది. బాహ్మణుల పై తిరుగుబాటు చేయకుండా 

బ్రాహ్మణేతరులను అశక్తం చేయడం బ్రాహ్మణమతం ఉద్దేశం, అంతేకానీ వారు ఒక జాతిగా 
విదేశీయులను ఎదిరించకుండా అశక్తం చేయడం కాదు. కానీ, కులం విషం వల్ల వారు 

బాహ్మణులకు వ్యతిరేకంగానూ, విదేశీయుల విషయంలోనూ అశక్తులయ్యారు. మరో రకంగా 

చెబితే, కుల వ్యవస్థను నెలకొల్పడం ద్వారా బ్రాహ్మాణమతం జాతీయత ఎదగకుండా పెద్ద 
అవరోధాన్ని నిలిపింది. 

కుల వ్యవస్థ గురించి ఎవరేమి చెప్పినా హిందువు మాత్రం అందులోని చెడును ఒప్పకోడు. 
ఒకరకంగా అతనిది నిజం. కుటుంబంలో సభ్యుల మధ్య ప్రేమ, ఐక్యత పరస్తర సహకారం 
వుంటాయి. దొంగలు కూడా పరస్పరం గౌరవించుకుంటారన్న సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. 
వారి ప్రయోజనాలు, అవసరాలు, ఒకటే కాబట్టి వారిలో భ్రాత్ళత్వ సంబంధాలు వుంటాయి. 
ఆయితే, వారికి ఇతర సమూహాలతో విరోధాలుండవచ్చును. కాబట్టి ఒక సమాజానికి ఉండవ 
లసిన ప్రశంసనియ లక్షణాలు అన్ని కులానికి ఉన్నాయని ఎవరైనా అనవచ్చు. 

కుటుంబానికి ఉన్న ప్రేమ, ఐక్యత, సంఘీభావం వంటి సుగుణాలన్నీ కులంలో కూడా 
ఉన్నాయి. దొంగలు సరస్తరం చూప్పుకునే గౌరవం కూడా కులంలో ఉంటుంది. ముఠాలలో ఉండే 
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విశ్వాసం, భ్రాత్బత్వ భావనలు కూడా ఉంటాయి. బందిపోట్లలో ఉండే ఉమ్మడి ప్రయోజనాల 

భావన కూడా దానిలో వుంది. 

ఇలాంటి మెచ్చుకోదగిన లక్షణాలు కలిగిన కులవ్యవస్థ పై ఒక హిందువు సంతృప్తిని వ్యక్తం 
చేసి, అందులోని చెడు గుణాలను ఒప్పక్రోక కవోవచ్చును. జాతులు తవును తాము అనుకున నట్లు 

ప్రతి కులమూ తనకొక స్వతంత్ర సమాజంగా భావించడానికి వీలుంటే తప్ప కులం ఆదర్శ 
సామాజిక వ్యవస్తా రూపం అనే సిద్దాంతం నిలవదని హిందువు మరచిపోతాడు. కానీ హిందూ 
సమాజం దానిలోని కుల వ్యవస్థ అన్న పద్ధతిలో చూస్తే ఆ సిద్దాంతం కూలిపోతుంది. 

అప్పటికీ కుల వ్యవస్థ చెడ్డదని హిందువు ఒప్పకోడు. కుల వ్యవస్థలో ని చెడుగులకు 

హిందూమతందే బాధ్యత అని ఆరోపిే స్తా “యూరోవులోని వర్ణవ్య వస్థ సంగతేమిటి అని 

హిందువు వెంటనే గద్దిన్తాడు. గాఢ ఐక్యత, దానికి తోడుగా ప్రశంసనీయ ఉమ్మడి ప్రయోజనాల 

భావన, పరస్తర సానుభూతి, ప్రజా ప్రయోజనాలపై విధయత, సార్వజనిక సంక్షేమాల గురించిన 

పట్టింపు - వంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్న తతి, కుల ఆదర్శ ప్రపంచం ఎక్కడా ఉండదన్నంత వరకు 

ఆ హిందువు సవాల్ సరైవి. ప్రతి సమాజంలోనూ గిరిగీసుకుని ఉండేవి, బయటి వారిపై 

అనువూనంతో అసూయతో మెలిగేవి అయిన వరగాలు, కుటుంబాలు ఉంటాయని, బందిపోట్లు, 

ముఠాలు, ట్రెడ్ యూనియన్లు, ఉద్యోగ సంఘాలు, వ్యాపార కూటములు, వాణోజ్య చుండలులు, 

రాజకీయ పార్టీలు అన్ని న్ని సమాజాల్లోనూ ఉంటాయని పోలిక కోసం హిందువు వాదిస్తే అనతితో 

పేచీ లేదు. పైన చెప్పిన వాటిలో "కొని ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం, ఉమ్మడిగా దోచుకోవడం 
కోసం ఏర్పడ్డవీ, మరికొన్ని ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఆశిసూనే వారిని ఎరగా వాడుకోవడానికి 

సంకోచించనివీ ఉన్నాయి. 

గతంలో కానీ, ప్రస్తుతం కానీ ఎక్కడైనా సరే ఉన్న అనలు సమాజం ఏకశిలాసద్భశం 

(Single Whole) కాదనీ వివిధ తక్షణ, ప్రత్యేక లక్ష్యాలకు కట్టుబడి వున్న చిన్న సమూహాల 

సమాహారమని అంగీకరించవచ్చు. హిందూ కుల వ్యవస్థకు, 'హైందవేత్తర వర్గ వ్యవస్థకూ పోలిక 

తెచ్చి ఈ విషయంలో చెప్పవలసిందింకేమి లేదన్నట్టు. హిందువు తప్పించుకోలేడు. హిందువు 

"ఎదుర్కొనవలసిన చాలా పెద్ద ప్రశ మరొకటి ఉన్నది. ప్రతి సమాజంలోనూ పసమూహాలున్నప్పటికీ, 

కొన్ని సమాజాలలో అసాంఘిక (Non-Social)) సమూహాలు మాత్రమే; మరికొన్ని సమాజాలలో 

సంఘ వ్యతిరేక (anti-Socia) సమూహాలు ఉన్నాయి. వర్గన్యవస్థ ఉన్న సమాజానికీ కుల వ్యవస్థ 

ఉన్న సమాజానికీ తేడా ఇందులోనే వుంది. వర్గ వ్యవస్థ కేవలం అసాంఘికం కాగా, కుల వ్యవస్థ 

తప్పనసరిగా సంఘ వ్యతిరేకం. 

కొన్ని సమాజాలలో సమూహ వ్యవస్థ కేవలం అసాంఘిక భావనను కొన్ని సమాజాలలో 

సమూహ వ్యవస్థ సంఘ నలక భావనను కలిగించడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవడం 

అవసరం. ఈ “తేడాను ప్రాఫె ఫెసర్ జాన్ డెవె కంటె మించి మరెవరూ విప్పి చెప్పలేరు. ఆ 
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సమూహాలు విడిగా వుంటాయా, సంబంధాలలో వుంటాయా; వాటి మధ్య ఇచ్చివుచ్చుకోవడం 

వున్నదా-ా లేదా అన్న దానిపై ప్రతిది ఆధారపడి వుంటుందని ఆయన అంటారు. ఆ సమూహాల 

మధ్య కలిసి పనిచేయడం. వుంటే, ఇచ్చివు చ్చుకోవడం వుంటే వాటి మధ్య అసాంఘిక భావన 

మూత్రమే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ సమూహాలు విడివిడిగా వుండి, ఇచ్చివుచ్చుకోవడం లేకపోతే 

వారి మధ్య సంఘ వ్యతిరేక భావన ఉంటుంది. ప్రొఫెసర్ డెవే మాటల్లో:31 

“ఒక ముఠా లేదా కూటమిలోని ఏకాకితనం, గరి గీసుకున్నతనం దాని సంఘ వ్యతిరేక 

భావనను ప్రస్థుటం చేస్తాయి. అయితే, ఆదే రకమైన భావన “స్వంత” ప్రయాజనాలుండి, ఇతర 

సమూహాలతో" సంపర్కాన్ని కూడదనుకునే సమూహం విషయంలోనూ కనిపిస్తుంది. అంటే, 

విస్తృత సంబంధాల ద్వారా పురోగతిని, వునర్షిర్మాణాన్ని కోరుకోకుండా, తనకున్న దానిని కాపా 

డుకోవడమే దాని ప్రయోజనం. ఇదే స్ఫూర్తిని పరస్పర సంబంధాలు లేని జాతుల మధ్య; విస్తృత 

జీవితంతో సంబంధం లేని విషయాలన్నట్లు తమ కౌటుంబిక వ్యవహారాలను గుట్టుగా దాచుకునే 

కుటుంబాలలో; గ్రహ, సమూహ అవసరాల నుంచి వేరైన పాఠశాలలో; ధనికులు బీదల మధ్య; 

పండితులు అపండితుల మధ్య చూడవచ్చు. సమూహంలోని జడ, స్వార్దవూరిత లక్ష్యాల 

కోసం జీవితాన్ని వెసులుబాటు లేని కాఠిన్యంతోనూ, మూస బోసినట్టు వ్యవస్తీకరించడానికి రః 

ఏకాకితనం అనువైనదన్నది నారాంకం.” EF 

అడగవలసిన ప్రశ్న - సమాజ జంలో సమూహాలున్నాయా లేవా అనే కాదు, ఆ సమాజం 

ఏకశిలా సద్భశం (కోఫ్టమ్యు16 Whole)గా ఉందా అనీ కాదు. వివిధ సమూహాల మధ్య పరస్తర 
సహకారం, సామీప్యం, సంపర్కం ఎంతమేరకు ఉంది అన్నది అడగవలసిన పళ్చ; స్త ఆ సమూహాల 

మధ్య ఉద్దేశ్యవూర్వక ంగా పంచుకునే ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు ఎన్ని వున్నాయి, ఎంత వైవిధ్యంతో 

వున్నాయి? ఇతర భాగన్వామ్య రూపాలతో పరస్పర ఆచరణ ఎంత సంపూర్థంగా, ఎంత స్వేచ్చగా 

వుంది? సమూహాలున్నంత మాత్రాన ఒక సమాజాన్ని సంఘటిత వ్యవస్థగా నిరాకరించవలసిన 

పనిలేదు. ఆ సమూహాలు ఏకాకితనంతో వుంటే, గిరిగీసుకుని బతుకుతూ వుంటే నిరాకరించ 

వచ్చు. ఎందుకంటే సహకారకృషిని అసాధ్యం చేసేది ఏకాకితనం నుంచి ఉత్తన్ష మయ్యే సంఘ 

వ్యతిరేక భావన. 

వర్ణాల మధ్య వేర్తాటు బ్రాహ్మాణమతం సృష్టి వురాతన కాలంలో నాలుగు వర్ణాల 

వారి మధ్య అవులులో ఉన్న అంతర్చివాహాలను, సహ పంక్తి భోజనాలను నిషేధించడం కంత 

కుముందే చర్చించాను. అయితే, ఈ కథలో మరోభాగం మిగిలిపోయింది. వర్గ వ్యవస్థకు 
నివాహంతో నిబుత్తం లేడని నేను చెసాను. అంటే, వివిధ వర్ణాలకు చెందిన స్త్రీ వు వురుషులు పెళ్ళి 

చేసుకోవచ్చు. అలా చేసుకున్నారు కూడా. అంతర్ వర్ల వివాహాలకు ధర్మశాస్త్రం అడ్డుపడలేదు. 

అటువంటి వివాహాలకు సంఘనీతి ప్రతికూలం కాదు - సవర్ణ వివాహాలే జరగాలని చట్టమూ 

చెప్పలెదు, సంఘమూ కోరలేదు. వరుడు తక్కువ వర్ణం అయినా - ఏ రకమైనది అయినా 

-ా వివిధ వర్ణాల మధ్య అన్నిరకాల ఐఎవాహాలు జరిగాయి, - అవన్ని చెల్లుబాటు అయ్యాయి. 



బాహ్మణవుత విజయం 355 

ప్రొఫెసర్ కాణి చెప్పినట్టు - అనులోము, ప్రతిలోము వివాహాల మధ్య తారతవ్యుమేమిటో తెలి 

యదు, అసలు అనులోవు, ప్రతిలోమ అన్న పదాలే అప్పడం ఉనికీలో లేవు. వాటిని కూడా 

బాహ్మణమతమే సృష్టించింది. ఆగ్రవర్ష స్త్రీకి, తక్కువ వర్గం పురుషునికి మధ్య వివాహాన్ని - 
అంటే ప్రతిలోమ వివాహాన్ని బాహ్మణ మతం నిలిపివేసింది. వర్ణాల మధ్య సంబంధాన్ని తెంపివేసి 

వాటిని ప్రత్యేక, పరస్పర సంఘ వ్యతిరేక భావన కలిగిన వాటిగా మార్చే దిశగా తీసుకున్ల 

చర్య అది. అయితే, ప్రతిలోమ వివాహం అనే అంతస్పంబంధ ద్వారం మూసివేసినప్పటికీ, 

మదో అంతస్థంబంధ ద్వారం అనులోమ వివాహం తెరిచే వుండింది. దాన్ని మూయలేదు. 

శ్రేణులవారీ అసమానత్వం గురించి చర్చించిన విభాగంలో సూచించినట్టు - అగ్రవర్హ పురుషునికీ, 

ఎవ్మువర్జాల స్త్రీలకూ మధ్య వఐవాహ్మో్మో బాహ్మణమతం కొనసాగనిచ్చింది. అనులోమ వివాహం 

అనే ద్వారం పెద్దగా గౌరవప్రదమ్టైనదీ- రెండోవైవు రాకపోకలు గల ద్వారమూ కాకపోయినప్పటికీ, 

వర్ణాలను పూర్తిగా విడగొట్టకుండా నివారించగల అంతస్ఫంబధభథ ద్వారంగా అది వుండింది, 

అయితే, బాహ్మణముతం ఇక్కడ కూడా హేయమైన కుతంత్రం పన్నింది. భూ కుతంత్రం ఎంత 

హేయమైనదో చూపాలంటే, శిశువు వర్గాన్ని నిర్ణయించడానికి అవులులో ఉండిన నియమాల 

గురించి మొదట చెప్పాలి. అతి వురాతన కాలం నుంవీ ఉ ఉన్న నియమం ప్రకారం సంతానం 

వర్గం తండ్రి వర్గం బట్టి నిర్ణయమవుతుంది. తల్లి వర్ణానికి ఏమీ ప్రాముఖ్యం లేదు. ఈ కింది 

ఉదాహరణలు దాన్ని నిస్సందేహంగా నిరూపినాయి. 

RG 

తం|డి పేరు తండ్రివర్ణం తలిపేరు తలివరం సంతానంపేరు సంతానంనరం 
' ర లా షక నగ లా 

1. శంతనుడు. క్షత్రియుడు గంగ శూద్ర(అనామికృభిష్ముడు క్షత్రియుడు 

2. శంతనుడు. క్షత్రియుడు మత్స్యగంధి శూద్ర(జాలరి) విచిత్రవీర్యుడు క్షత్రియుడు 

౩. పరాశరుడు బ్రాహ్మణుడు మత్స్యగంధి శూద్ర(జాలరి) కృష్ణద్వైపాయనుడు బ్రాహ్మణుడు 

4. విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియుడు మేనక (అప్పర) శకుంతల క్షత్రియుడు 

ర. యయాతి క్షత్రియుడు దేవయాని బాహ్మణి యదు క్షత్రియుడు 

6. యయాతి... క్షత్రియుడు శర్మిష్ట అసురి(అనార్య) ద్రుహ్య క్షత్రియుడు 

7. జరత్కారుడు బ్రాహ్మణుడు జరత్కారి నాగ(అనార్య) అనిత బ్రాహ్మణుడు 

ఈ నియమాన్ని పిళ్ళ సవర్ణ్య నియమం అంటారు. అనులోము, ప్రతిలోమ వివాహ 

విధానాల పై పిత్త సవర్ణ్య నియమం ప్రభావాన్ని పరిశీలించడం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది, 

ప్రతిలోమ వివాహంపై ఆ నియమం ప్రభావం ఇలా ఉంటుంది. అగ్రవర్ణ స్త్రీల సంతానం 

వర్ణం, తండ్రులైన నిమ్మవర్గం వారి వర్గానికి దిగిపోతుంది. అనులోమ వివాహంపై ఈ ప్రభావం 
దానికి భిన్నంగా వుంటుంది. నిమ్మవర్గాలకు చెందిన తల్లుల పిల్లలు తండ్రుల అగ్రవర్గానికి 

ఎదుగుతారు. 
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ప్రతిలోమ వివాహాలను మనువు నిషేధించి, తద్వారా అగ్రవర్షం చారు నిమ్మవర్ణ స్థాయికి 
పతనం కాకుండా నివారించాడు. విమర్శించదగినవే అయినప్పటికీ, లోము వివాహం, పిత్త 
సవర్ణ్య నియమం కొనసాగినంత కాలం పెద్దగా నష్టం జరగలేదు. ఆ రెండూ కలిసి ఎంతో ప్రయో 

జనకారి అయిన వ్యవస్థగా ఏర్పడ్డాయి. అనులోమ వివాహం వర్గాల మధ్య అంతస్బంబంధాన్ని 

కొనసాగించింది; పెత్చ సవర్ణ్య నియమం అగవర్గాలను సమ్మిశ్రమంగా రూపొందెట్టు చేసింది. 

ఎందుకంటే వారంతా వివిధ వర్ణాలకు చెందిన తల్లుల సంతానం. వర్ణాల మధ్య ఉన్న ఈ 
అంతస్సంబంధథ ద్వారాన్ని బ్రాహ్మణమతం ఇక తెరిచి ఉంచాలనుకోలేదు. మూసేయాలనుకుంది. 

కానీ, మూసివేసిన పద్దతి అప్రతిష్టాకరమైనది. సూటి పద్ధతి, గౌరవప్రదమైన పద్దతి అనులోమ 
వవాహోల్షా నిలిపివేయడం. కానీ బ్రాహ్మణ వుతం ఆ వని "యలేదు. అనులోమ * వివాహాన్ని అది 

కొనసాగనిచ్చింది. సంతనం వర్గాన్ని నిర్ణయించే నియమాన్ని మార్చింది. పిత్స సవర్గ్య నియమం 
స్థానంలో, తల్లి వర్ణం ప్రకారం శిశువు వర్ణ నిర్ణయం జరిగే మాతృ సవర్థ్య నియమాన్ని ప్రవేశ 
పెట్టింది. ఈ "మార్పులో, అంతకుముందు “విధానంలో సామాజిక అంతస్పంబంధాల సాధనంగా 
ఉన్న పెళ్ళికి ఆ స్వభావం పోయింది. నిమ్మవర్జానికి చెందిన తల్లికి పుట్టిన కారణం చేత ఆ 
పెళ్లం బాధ్యత నుంచి అగ్రవర్ణ తండ్రులను ఆ మార్పు తప్పించింది. అది అనులోమ వివా 
హాల్ష్మ ని మ్మవర్గాలకు కేవల లైంగిక వ్యవహారంగా, అవమానంగా, కించపరచడంగా; అగ్రవర్ణాలకు 

నిమ్మవర్హ స్త స్త్రీలతో చట్టబద్ధ వ్యభిచారం చేసే సదుపాయంగా మార్చింది. మరింత విశాలమైన 
సామాజిక దృష్టితో చూస్తే ఆ మార్త హిందూ సమాజానికి శాపమైన వర్ణాల వూర్తి వేర్తాటును 
సృష్టించింది. ఆయన సరే, సాంప్రదాయ హిందువు కులవ్యవస్థ ఆదర్శ వ్యవస్థ అని" ఇంకా 

నమ్ముతాడు. సాంప్రదాయ హిందువు గురించే ఎందుకు చెన పకో వడం? మేధావులైన రాజకీయ 

వాదులలోనూ, చరిత్రకారులలో నూ అటువంటి వారునా న్నారు జాతీయవాదానికి కుల వ్యవస్థ 

అవరోధంగా ఉందని అంటే తీవ్రంగా వ్యతిరేకించే భారతీయ రాజ జకీయవాదులు, చరిత్రకారులు 

ఉన్నారనుకోండి. భారతదేశం ఒక జాతి అని వాళ్ళు భావిస్తారు. భారత జాతి గురించి కాకుండా 
భారత ప్రజల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు. ఈ వైఖరిని అర్థం 
చేసుకో వచ్చు. రాజ జకీయవాదుల్లో, చరిత్రకారుల్లో అధికులు బ్రాహ్మణులు, తమ వూర్వీకుల 

అకృత్యాలను బట్టబయలు" చేయడానికి గానీ సాగించిన దుర్మారాలను అంగీకరించడానికి గానీ 
వారికి ధైర్యం ఉంటుందని ఆశించలేం. “భారతదేశం ఒక జాతీయా? అని ఎవరినైనా అడగండి, 
అందరూ ముక్త కంఠంతో “అవును అంటారు. “ఎందుకు అని అడగండి. మొదటిదిగా 

భారతదేశం భౌగోళిక ఐక్యత ఉన్న దేశమని, రెండోదిగా మౌలిక సాంస్కృతిక ఐక్యత ఉన్ల 
దేశమని కాబట్టి భారతదేశం ఒక త అని వారు కారణాలు చెబుతారు. వాదం కోసం వాటిన 
ఒప్తకున్నా న్నా ఈ వాస్తవాల ఆధారంగా భారతదేశం నిజంగా ఒక జాతి లని అర్థం చెప్పడం భ్రమల్లో 

నిపారించడమే. జాతి అంటే ఏమిటి? ఎంత స్థాయిలో భౌగో ఐక్యత్ర వన్నప్పటికీ ఆ భౌతిక 

అర్థంలో - జాతి అంటే దేశం కాదు. ఉమ్మడి “భాష మడ మతం, లేదా ఉమ్మడి నరవర్హం 
(Common race) వీటి నుంచి సంక్రమించిన ఉమ్మడి సంస్కృతీ వల్ల సమికృతులైన ప్రజలూ 

కాదు జాతీ అంటే, మరొకచోట నేను చెప్పినదాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాను. “జాతీయత ఒక 
స్వీయ మానసిక భావన (SUbjcctive Psychological feeling. అంతా ఒకటే అనే సమష్టి 

మనోభావం అది. ఆ మనోభావాన్ని నింవుకున్ల న్న వారందరూ ఒకరినొకరు బంధువుల వలె 
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భావిన్తారు. జాతీయ భావన రెండంచుల కత్తి వంటిది. అది ఏక కాలంలో అస్మదీయుల పై 

సుహృద్భావనను, పరాయి వారిపై పై తద్య్యతిరేక భావనను కలిగిస్తుంది. అదొక “సజాతి చైతన్యం” 

(Consciousness of kind). సజ జాతీయ పరిమితులలోని వారిని అది కలుపుతుంది, సజా తీయ 

పరిమితికి వెలుపలి వారి నుంచి విడదీస్తుంది. తన స్వంత సమూహానికే తాను చెంది వుండాలని, 

మరే ఇతర సమూహానికి చెందకూడదన్న తపన అది. జాతీయత, జాతీయ భావన సారాంశం 

ఇదే. తన సజాతీయులకే తాను చెంది వుండాలన్న తపన నేను చ్వె నట్టుగా ఒక స్వీయ 

మానసిక భావన. ఈ సజాతీయతకే చెందాలన్న తపనకూ భౌగోళ శాస్తూనికీ సంస్కృతికీ లేదా 

ఆర్థిక సామాజిక ఘర్షణకూ సంబంధం లేదనేది గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్య విషయం. భౌగోలిక్ష 

ఐక్యత వుండి కూడ “ఫలానా దానికే చెందాలనే తపన వుండకవోవచ్చు. భౌగోలిక ఐక్యత 

లేకపోయినా “ఫలానా దానికే చెరిదాలనే తపని తీవ్రంగా వుండవచ్చు. సాంస్కృతిక ఐక్యత 

సం కూడా ఆ తపన లేకపోవచ్చు. ఆర్థిక సంఘర్షణలు, వర్ణ విభెదాలూ వున్నప్పటికీ © 

పని తీవ్రంగా వుండవచ్చు. విషయం ఏమిటంటే జాతీయత అనేది ప్రాథమికంగా “భాగోలిక, 

సాంస్కృత్క విషయం కాదు. లేడా......” 

వైదిక హయాం క్షీణ కాలంతో శూద్రులూ స్త్రీలూ కూడా హినస్థాయిలో ఉండే 

వారు. వారి స్థాయిలో గొప్త మార్లు తెచ్చింది బౌద్దమత వెల్లువ, క్లుప్తంగా చెప్తాలంటే, బౌద్దం 

హయాంలో భౌద్రుడు సరిపదనీ, "జ్ఞానాన్నీ సంపొదించుకో గలిగేవాడు. రాజు కూడా కాగలిగే 

వాడు. వేదకాలంలో (బాహ్మణుడు ఆక్రమించిన అత్యున్నత సామాజిక స్థానాన్ని కూడా అతను 

అందుకోగలిగేవాడు. బౌద్దంలోని భిక్షుక సంఘం వైదికంలోని బ్రాహ్మణ సంఘం సమానమైనవి. 

ఎవరి మత వ్యవస్థల్లో వారు హోదాలోన ను, గౌరవం లోనూ సమాన సాయిలో వుండేవారు. వైదిక 

హయాంలో భాద్రుడు బ్రాహ్మణునిగా మారాలని ఆశించలేడు, కానీ అతను భిక్షువుగా మారి 

బాహ్మణునితో సమానమైన హోదాను, గౌరవాన్ని పొందగలడు. ఎలాగంటే, వైదిక బ్రాహ్మణ 

సంఘంలో శూద్రునికి ప్రవేశం లేకపోగా, బౌద్ద భిక్షుక సంఘం అతనికి ప్రవేశాన్నిచ్చింది. వైదిక 

కాలంలో బ్రాహ్మణులతో సమానస్థాయి పాయారు. మహిళల విషయంలో కూడా అటువంటి 

మార్తె కనిపిస్తుంది. బౌద్దం హయాంలో స్త్రీ శే స్వేచ్చా జీవి అయింది. వివాహం ఆమెను బానిస 

చేయలేదు. బౌద్ద నియమం ప్రకారం పెళ్ళి ఒక పరస్పర ఒడంబడిక. బౌద్దం హయాంలో 

ఆమె సంపదను "సమకూర్చుకోవచ్చు, జ్ఞానార్జన చేయవచ్చు, బౌద్ద. సన్యాసినుల సంఘంలో చేరి 

బ్రాహ్మణులతో సమస్థాయిని పొందవచ్చు. బౌద్ద ప్రచారం వల్ల హౌద్రుల, స్త్రీల హోదా ఎంతగా 

పెరిగిందంటే, బౌద్దాన్ని ప్రత్యర్థులు చూడ్రుతమ్ని అనేవారు. 

బ్రాహ్మణ మతానికి ఇదంతా ఎంతో. కంటగింపుగా వుండి వుండాలి. బద్దం చేసిన 

చైతన్య వూరెల బోధల ఫలితంగా కలిగిన విప్రవాత్మక మార్తుల వల్ల - శూద్రులు, స్రీలు పొందిన 

న్నతన్ధాయిని సంపూర్ణంగా కూలదోయడంలో బ్రాహ్మణ మతం చూపి +విధ్వంసోన్మాదంలో ఆ 

కక ప స్థాయిలో వుందో తెలుస్తురది. 
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రః నేపథ్యంలో శూద్రులకు వ్యతిరేకంగా మనువు విధించిన నియమాలలోని క్రొ ర్యాన్ని, 

అమానుషత్యాన్ని చూస్తే ఎవరైనా చలించిపోతారు. ప్రత్యేక శీర్షికల కింద వాటిని కొన్నిటిని 

ఉటంకినాను. 

బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య గృహస్థులను మనువు ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు: 

“శూద్రులు పాలకులైన దేశంలో తను నివాసముండకుండును గాక” (4-61) 

శూద్రుడు పాలకుడైన దేశాన్ని బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు వదిలివెళ్ళారని కాదు 
దీని అర్ధం. శూద్రుడు రాజైతే అతన్ని చంపాలని మాత్రమే దాని అర్థం. శూద్రుడు రాజు 

కావడానికి అర్హుడిగా గుర్తింపబడకపోవడమే కా కాదు, అతడొక గౌరవాస్తద వ్యక్తి కూడా కాదు. 
మనువు ఇలా హాసిస్తాడుః 

“యజ్ఞాదుల వంటి మత ప్రయోజనాల (నిర్వహణకు శూద్రుని సంపద నుంచి బ్రాహ్మ 

ణుడు యాచించకూడదు” (11-24) 

శూద్రునితో అన్నిరకాల వైవాహిక సంబంధాలూ నిషిద్దం. మూడు అగ్రవర్థాల స్త్రీతో 

అతనికి వివాహం నిషిద్దం. _అగ్రవర్థాల స్త్రీతో శూద్రుడు ట్ర "సంబంధమూ పెట్టుకోగూడదు. 
ఆమెతో శూద్రుడు వ్యభిచరి సే మనువు ప్రకారం అది మరణశిక్ష వేయదగిన నేరం. 

అగ్రక్తులానికి చెందిన రక్రిత33 లేదా, అరక్షిత స్త్రీతో సంబోగించిన శూద్రుని ఈ విధంగా 
శిక్షించాలి: ఆమె అరక్షిత అయితే నేరం చేసిన అవయవాన్ని అతడు కోలో తాడు, ఆమె రక్షిత 

అయితే అతనికి మరణశిక్ష విధించాలి, అతని ఆస్తి స్వాధీనం చేసుకో వాలి. (8-374) 

శూద్రుడు బానిసలాగా వుండాలని, పదవులకు, విద్యకు, సంపదకు అయోగ్యుడిగా 
వుండాలని, చీదరించుకోదగ్గ వ్యక్తిగా వుండాలని, అతను, అతని ఆస్తి ఎవ ప్రడైనా జన్హు చేసుకోదగ్గ 
విగా వుండాలని మనువు వకా pణోసాడు, 

పదవి గురించి మనువు నిర్దేశం 

జన్మరీత్యా మాత్రమే (బాహ్మణుడైన వాడు, అంటే వేదాలను చదవని, వేదకర్మలను 
చేయని బ్రాహ్మణుడు కూడా, రాజుకోనం, న్యాయమూర్తిగా వ్యవహరించి చట్టానికి భాష్యం 
చెప్పవచ్చును. కానీ శూద్రుడు మాత్రం ఆ పని చేయరాదు. (అతడెంత విద్వాంసుడైనప్పటికీ) 
(8-20) 
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శూద్రుడు తీరరి అయితే చూసే ఊరుకునే రాజ్యం ఊబిలో దున్నవలె మునిగిపోతుంది. 
జై అద 

(8-21) 

శూద్రుడు కనుక అహంకారంతో బాహ్మణులకే మతబోధ చేయ సాహసి స్తే రాజూ అతని 

నోటిలోనూ, చెవులలనూ మరుగుతున్న నూనెను పోయించాలి. (8-272) 

ప్రాచిన కాలంలో వేదాధ్యనమే విద్యగా భావింవబడేది. వేదాధ్యయనం హక్కుకు సంబం 

ధించిన అంశం కాదన్సి పరిమిత సదుపాయానికి సంబంధించినదని మనువు ప్రకటిస్తాడు. 

శూద్రునికి వేదం చదివే హక్కును మనువు నిరాకరించాడు. దాన్ని మూడు అగ్రవర్ణాలకే పరి 
మితమైన సదుపాయంగా చేశాడు. వేదాధ్యయనానికి శూద్రుడిని అనువముతించకపోవడమే కాదు, 
వేదజ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి శూద్రునికి సహాయపడేవారికీ శిక్షలను కూడా మనువు విధిం 

చాడు. మనువు ఇలా శాసినాడు: 

“అతనెప్పడూ వేదాలను చదవకూడదు... చాద్రుల సమక్షంల్ రో” (4-99) 

ఇంకా ఇలా నిర్రైశిస్తాడం: 

శూద్ర శిష్యులకు విద్యను బోదించేవాడు, శూద్రునికి శిష్యుడైనవాడు శ్రాద్దకర్మలకు 

ఆహుతుడు కావడానికి అనర్హుడు. (3-156) 

వేదం చదివితే శూద్రునికి శిక్ష విధించే శ్రౌర్యంలో మనువు వారసుడు మించిపోయాడు. 

ఉదాహరణకు -- వేదాన్ని యాదృచ్చిక కంగా విన్న , వేదంలని ఒక పదొన్నైనా ఉచ్చరించే సాహసం 

చేసిన శూద్రుని నాలుకను రాజు రెండుగా చీల్ఫాలని, చెవులలో కరిగించిన సీసం పోయాలని 

కాత్సాయనుడు చెపాడు. 
అ 

క సంప అ ష్ స ఇ ఇక సంపద విషయంలో మనువు నిరయగానూ, నిర్లజ్ఞగానూ ఉన్నాడు. మనుస్మృతి 

ప్రకారం: 

సమర్దత ఉన్నప్పటికీ శూద్రుడు అవసరానికి మించి ఆర్హించకూడదు. ఎందుకంటే, 

దాసుడు సరిపదను రూడబెడితే గ గర్వియ్రై, అహంకారంతోనో, లఅలక్ష్యంలోనో బాహ్మణులను 

బాధిస్తాడు. (10-29) 

పై నియామకం కంటె, నియమానికి చెప్పిన కారణం భయంకరమైనది. శూద్రుడు 
- 

ఎ ౬... 

సంపదను ఆర్టించకుండా నిరోధించేందుకు నిషేధాజ్ఞ మాత్రమే చాలుతుందని మనువు నమ్మ 
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లేదు. సంపన్నుడైన శూద్రుడు బ్రాహ్మణులను బాధించడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేకుండా 
తన స్మృతిలో మనువు మరో విభాగాన్ని జోడించాడు. అందులో అతను ఇలా చెపాడు; 

అం 

జీవిక గడవని పరిస్థితులు వే స్తి శూద్రున సామగ్రిని బ్రాహ్మణుడు నిస్సంకోచంగా స్వాధీనం 

చేసుకోవచ్చు. (8- 417) 

శూద్రుని ఆప్తి మాత్రమే కదు, శూద్రుని శ్రమ కూడా... జప్పు చేసుకోదగినవేనని మనువు 

శూద్రుడిని కొన్నా, కొనకపోయినా అతనిచేత (బ్రాహ్మణుడు చాకిరీ చేయించుకోవచ్చును. 
ఎందుకంటే అతడిని సృష్టికర్త బ్రాహ్మణుని బానిసగానే సృష్టించాడు. (8-413) 

సంభాషణలో కూడా శూద్రుడు బానిసతనం ప్రకటించాలని మనువు ఆశించాడు. 

శూద్రుడు ఎంతగా దాసభావంతో వుండాలో ఈ మను నియమూలలో చూడవచ్చు. 

శూద్రుడు ద్విజుడిని దూషించి అవమానిస్తే అతని నాలుక కోసీయాలి, ఎందుకంటే 

అతను నీచ జన్ముడు కాబట్టి. (8-270) 

ద్విజుల పేర్షను, కులాలను తిరస్కారభావంతో అతడు ప్రస్తావిస్తే - పది అంగుళాల 
ఇనుప చువ్వను కాల్చి నోట్లో దూర్చాలి. (8-271) 

శూద్రుడ్మి కేవలం బానిసగానే కాకుండా నిందార్లునిగా చేయడమే మనువు ఉద్దేశం, 

శూద్రునికి ఉన్నతంగా స్ఫురించే పేరు ఉండడాన్ని మనువు ఒవ ప్రకోడు. ఈ రకమైన నియమా 
లను మనువు క్ర కోడీకరించి ఖచ్చితమైన బుజువులను మిగల్బకపోతే బాహ్మణమతం శూద్రులను 

యింత  నిర్హయతో వెంటాడి వేధించేదని నమ్మడం కష్టమయ్యేది. వివిధ కులాలు తను 

సంతానానికి ఏ విధమైన పేర్లు పెట్టాలో మనువు ఎలా నిర్దేశిస్తున్నాడో గమనించండి. 

“బ్రాహ్మణుని పేరులో మొదటి భాగం పవిత్రతను నిర్దేశించే విధంగాను, క్షత్రియులైలే 
అధికారాన్ని తెలియజేసే విధంగాను, వైశ్యుల విషయంలో సంపదను సూచించే విధంగాను 
వుండాలి. అదే శూద్రుని విషయంలో అయితే తిరస్కారభావం కలిగించేట్టు వుండాలి.” (2-31) 

“పేరులో రెండవ భాగం బాహ్మణిల విషయంలో సంతోషాన్ని సూచించే విధంగాను, 

క్షత్రియులలో రక్షణను ప్రతిబింబించే విధంగాను, వైశ్యులలో వర్ధిల్లైతత్వాన్ని తెలియజేసే విధంగా 

ఉండాలి. అదే శూద్రుల దగ్గరకు వచ్చేటప్పడికి సేవను అందించే భావం కలిగి ఉండాలి.” 
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(2-32) 

శూద్రుల గురించి మనువు సృష్టించిన సిద్ధాంతమే ఈ అమానుష నియమాలకు ప్రాతిపదిక. 

తన స్మృతిలో మొదటి నుంచీ దాన్ని నిర్మాహమాటంగా వక్కాణిస్తున్నాడు: “అగ్ర కులా 

లైన బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య కులాలకు సేవ చేయడమే దేవుడు శూద్రులకు నియోగించిన 

ఏకైక వృత్తి.” (1-91) 

బానిసగా వుండటానికే శూద్రుడు వుట్టాడని చెబుతూ అతన్ని ఆ విధంగా ఉంచడానికి 

చట్టాలు మనువు తయారు చేశాడు. బౌద్ద యుగంలో శూద్రుడు తాను బాహ్మణమతంలో 

ఎన్హటికీ చేరలేని స్థాయికి అంటే న్యాయమూర్తి, పూజారి, రాజు వంటి పదవులను కూడా 

ఆశించడానికి అవకాశం ఉండింది. మనువు శూద్రుని ముందుంచిన ఆదర్శంతో పై అవకాశాలను 

పోల్చిచూస్తే బ్రాహ్మణమతం కింద అతని పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా వుంటుందో అర్థమవుతుంది. 

“(బ్రాహ్మణులకు సేవ చేసినా శూద్రుడు తన పొట్ట గడవటానికి ఇబ్బందిపడుతూ 

ఉంటే), అతడు క్షత్రియులకు, ధనవంతుడైన వైశ్యుడుకి సేవచేసి జీవనాధారాన్ని ఏర్తాటు చేసు 

కోవచ్చు.” (10-121) 

“ఇహపరాల కోసమో శూద్రుడు బ్రాహ్మణులకు సేవ చేయవచ్చును. ఎందుకంటే బ్రాహ్మ 

ణుని సేవకునిగా గుర్తింపు పొందిన వారికి అన్ని రకాలైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.” (10-122) 

“బాహ్మణునకు సేవ చేసే వృత్తే శూద్రునకు అత్యంత శ్రేష్టమైన వృత్తి, మిగతా గ వృత్తీ 
_ అది అ కా ది జరి 

శూద్రునకు ఫలాన్ని ఇవ్వదు.” (10-123) 

“అటువంటి సేవలో ఉన్నవారికి అతని సామర్హ్యం, పరిశ్రమ, అతనిపై ఆధారపడ్డవారి 

సంఖ్యను బట్టి స్వంత కుటుంబం (ఆస్తి) నుంచి బ్రాహ్మణుడు అందచేయాలి. 7 (10- 124) 

“మిగిలిన ఆహార పదార్థాలను, పాత గృహోపకరణాలను అతనికి ఇవ్వాలి.” (10-125) 

ధా మనువు స్త్రీకి, శూద్రుని యెడల చూపించిన ఆదరణకంటే ఎక్కువేమీ చూపలేదు. 

మొదలు పెట్టడమే స్తు గురించి తక్కువ. అభిప్రాయంతలో మొదలుపెడతాడు. లైలా 

మనువు ఇలా చెప్తున్నాడు. “పురుషుద్ది ప్రలోభానికి గురి చేయడమే స్త్రీ ప్రాథ 

మిక నైజం. అందుచేతనే విజ్ఞులైన పురుషులు స్త్రీల విషయంలో జ జాగ్రత్తగా మెసలుకుంటారు.” 
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(2-213) 

“మూధులను మాత్రమే కాకుండా విద్యావంతులైన పురుషులను కూడా స్త్రీలు పెడతోవ 
పట్టించి కోరికకు, కోపానికి బానిసగా చేయగలరు.” (2-214) 

“ఏ వురుషుడు కూడా ఏకాంతంగా ఉన్నపుడు తల్లితో గాని అక్క చెల్లెళ్ళతో గాని 

కూర్చుండరాదు. ఎందువలనంటే ఇంద్రియాల శక్తి విద్యావంతుడ్ని కూడా లొంగదీసుకోగలదు.” 
(2-215) 

“స్త్రీలకు అందంతో గాని, వయస్సుతో గాని పనిలేదు. వురుషుడైతే (చాలును అని ఆలో 
చిస్తారు.) సొగసైన వారినే కాక హీనులను కూడా వారు తమనుతాము అరించుకుంటారు. అవి a 

ఆ) 

(9-14) 

“స్టీలు పురుషులపై తమకుగల మోహంవల్ల, చపలచిత్తమైన స్వభావం వల్ల సహజ 
కాఠిన్యం వల్ల, ఎంత జాగ్రత్తగా సంరక్షించినపటికీ తమ భర్తల విషయంలో అవిధేయులుగా 

ద . టి ది 

ప్రవర్తిస్తారు.” (9-15) 

వారి చంచల స్వభావాన్ని దేవుడు కూడా గుర్తించాడు. వారిని హద్దులో పెట్టేందుకు 
వురుషుడు తన శక్తియుక్తిలన్నిటినీ ప్రదర్శించేలా చేసేటట్లు సృష్టించాడు.” (9-16) 

“మనువు స్త్రీలకు పాన్తు ఆసనం, ఆభరణాలు, మలినమైన కోరికలు, చెడు ప్రవర్తన, 
క్రోధం, ద్వేషం, దుష్ప్రవర్తన అనే గుణాలను జన్మతః నియోగించాడు.” (9-17) 

స్త్రీలపై మనువు చేసిన నియమాలు ఈ అభిప్రాయంతో రూపొందినవే. స్త్రీలు ఏ పరిస్థి 
తిలోనూ స్వేచ్చగా ఉండరాదన్నదే మనువు చేసిన చట్టాల అసలు ఉద్దేశం. మనువు అభిప్రాయం 
ప్రకారం: 

“స్త్రీలు, పగలూ రాత్రీ (కుటుంబలోని) పురుషులపై ఆధారపడి ఉండాలి. ఒకవేళ వారు 
ఇంద్రియ సుఖాలకు అలవాటు పడితే అవి తమ అదువు తప్పిపోకుండా చూడాలి.” (9-2) 

“స్త్రీని బాల్యంలో తండ్రి, యవ్వనంలో భర్తు వృద్దాప్యంలో కుమారుడు రక్షిస్తాడు. ఆమె 
ఇ 3 ఎప్పడూ స్వెచ్చకు అర్హురాలు కాదు.” (9-3) 

“ఎంత చిన్నవైనప్పటికీ చెడు ప్రవృత్తుల జోలికి ప్త్రీలను పోనీయకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ర. జాలి ఎవి 

ల 
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ఎందుకంటే అజాగ్రత్తగా వుంటే రెండు కుటుంబాలకూ వారు దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తారు.” (9-5) 

“ర్మ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని కులాల స్త్రీలను జాగ్రత్తగా చూడవలసిన 
బాధ్యత ఉంది. బలహీనులైన భర్తలు “కూడా తమ భార్యలను కట్టుదిట్టంగా వుంచుకోవాలి.” 

(9-6) 

“బాలికగాని, యువతిగాని, వృద్దాప్యంలో ఉన్న స్త్ అయినా ఆమె ఇంట్లోనైనా స్వతం 

త్రంగా వ్యవహరించకూడదు.” (5- 147) 

“బాల్యంలో తండ్రికి, యవ్వనంలో భర్తకు, భర్త చనిపోతే కుమారులకు, స్త్రీ లోబడి 

వుండాలి. స్త్రీ ఎన్నటికీ స్వతంత్రంగా ఉండరాదు.” (5-148) 

“తండి నుంచిగాని, భర్త నుంచిగాని, లేదా వు పుత్రుల నుంచి ఆమె ఎప్పడూ విడిపోవాలనే 

ఉద్దేశం పెట్టుకోరాదు. ఆవిధంగా చేస్తే తన కుటుంబాన్ని, భర్త కుటుంబాన్ని “అగౌరవపరచేటట్టు 

చేస్తుంది. స్త్రీలకు విడాకుల హక్కు లేదు.” (5-149) 

“వివాహం చేసుకున్న తర్వాత భర్తతో భార్య మమేకం చెందినట్టు భావిస్తారు. అందువల్ల 
కసారి వివాహం జరిగిన తర్వాత స్త్రీకి విడిపోయే అవకాశం లేదు.” (9-45) చాలామంది 

హిందువులు ఇక్కడితో ఆగిపోయి, మనువు వివాహాన్ని ఒక పవిత్రమైన బంధంగా భావించాడని 

అందుచేతనే అతడు విడాకులను అనుమతించలేదని వాదిస్తూ మను నియమాన్ని ఆదర్శించీక 

రించుకుంటూ ఆత్మసంతృప్తి పొందుతారు. విడాకులకు వ్యతిరేకంగా మనువు చేసిన చట్టానికి 

వేరే ఉద్దేశాలు వున్నాయి. అది ఒక పురుషుడ్ని స్తీకీ కట్టివేసి సీది కాదు. స్త్రీని ౩ పురుషుడితో 

కట్టివేసి? పురుషుడ్డి మాత్రం స్వేచ్చగా వదలివేసింది. భార్యను వదిలివేయకుండా నిరోధించడానికి 

మనువు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. తన భార్యను కేవలం వదలివేయడానికే కాకుండా 

అమ్మివేయడానికి కూడా వురుషుడికి మనువు అవకాశం కల్పించాడు, కానీ భార్య స్వతంత్రురాలు 

కాకుండా మాత్రం అతను ప్రయత్నం ౦ చేశాడు. మనువు ఏమి చెప్పున్నాడో గమనించండి. 

టి 

“ఆమ్మివేస్తే, వదిలేసినా, గాని స్త్రీ, ఆమె భర్త నుంచి విముక్తి పొందలేదు.” (9-46) 

దీని ఆర్థం ఏమిటంటే భర్తచేత అమ్ముడుపోయిన లేదా నిరాకరణకు గురయిన స్తు! 

ఏనాటికీ కొనుక్కున వురుషుడికైనా, తిరస్కృతను చేరదీసే వురుషుడికైనా చట్టబద్దమైన భార్య ; 

కాలేదు. ఇది రాక్షసత్వం. తన చట్లాలలోని న్యాయబద్ధతను మనువు ఏనాడూ పట్టించుకోలేదు. 

బౌద్ద మతంలో ఆమెకు లభించిన హక్కులన్నింటేనీ స్త్రీకి లేకుండా చేయడమే మనువు 

ముఖ్యోద్దేశం. ఆమెకు లభించిన స్వేచ్చను దుర్శినియోగపరచడం వల్లనే, శూద్రులను వివా ' 
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హమాడటానికి సిద్ధం కావడం వల్లనే, వర్ణాశ్రమ తరగతులు నాశనం అయ్యాయని మనువుకు 

తెలుసు. ఆమెకు లభించిన అనువుతుల విషయంలో. మనువు తీవంగా స్ప సందించి యీ పద్దతిని 

నిరోధించేందుకు ఆమె స్వేచ్చను హరించడానికి చట్టాలను చేశాడు. 

ఆస్తి విషయంలో మనువు స్త్రీని బానిస స్థాయికి చేర్చాడు. 

భార్యకు, వుత్రునికీ, బానిసకీ ఎటువంటి ఆస్త ఉండదు. వారు సంవౌదించినదంతా, 

వారు ఏ వురుషుడికి చెందుతారో అతనికి చెందుతుంది.” (9-146) 

స్త్రీ విధవరాలైనవుడు ఆమె భర్త' ఉమ్మడి కుటుంబంలోని భాగస్వామ్యుడైతే భరణాన్ని 
ఇవ్వడానికి, విడిగా ఉంటే అతని ఆస్తిలోని కొంత భాగాన్ని ఆమె నిర్వహణకై యివ్వడానికి 
మనును అనుమతించాడు. అంతేకాని ఆస్తిపై స్వతంత్ర అధికారాన్ని చెలాయించే అవకాశాన్ని 

మాత్రం కల్పించలేదు. | 

మనుస్మృతి ప్రకారం స్త్రీని భౌతికంగా శికి క్రించవచ్చు. భార్యను. కొట్టడానికి భర్తకు మనువు 

అనుములిని యిచ్చాడు. 

“తప్పలు చేసిన భార్య, పుత్రుడు, బానిస, విద్యార్ది, తమ్ముడు వంటి వారిని తాడుతో 

గాని వెదురుబద్దతో కొట్టవచ్చును.” (8-299) 

ఇంకోవిధంగా చెప్తాలంటే మనువు స్త్రీని శూద్రుని స్థాయికి చేర్చాడు 

శూద్రునిలాగా స్త్రీ కూడా వేదాలు చదవకుండా నిషేధం ఉంది. 

(1 స్త్రీకి కూడా సంస్కారాలను నిర్వహించాలి. కాని వాటిని ఆచరించేటవుడు వేద 

యంత్రాలు ఉండకుండా చెయ్యాలి.” (2-66) 

వేదాలను చదివేందుకు ఆమెకు హక్కు లేదు. అందువల్లనే ఆమె సంస్కారాలను 

నిర్వ్వహించేటపుడు వేదమంత్రాలు దొర్లకుండా చేయాలనే నిబంధన వుంది. స్త్రీలకు వేదాలు 

చదివే హక్కు లేకపోవడం వల్ల మతంపై వారికి నరియైన అవగాహన లేకపోయింది. పాపాల 

నుంచి నిష్కృతి పొందేందుకు వేద మంత్రోచ్చారణ. ఉపయోగకరం. స్త్రీలకు ఆ అవకాశం లేదు 

కాబట్ట వారు అనత్యమంత కల్మషులై ఉంటారు. 

యజాలను చెయ్యడం మచానికీ ప్రాణప్రదాలని, (బాహ్మణపతం చెపోంది. అయినవటికీ 
జా. క్ ఓ | ఎవి ఎ 
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మనువు స్త్రీలకు వాటిని నిర్వహించేందుకు అనుముతినీయలేదు. 

మనువు నిర్దేశిస్తాడు: 

“వేదంలో నిర్దేశించిన దైనందిన యజ్ఞాలను నిర్వహించడం స్త్రీ చేయరాదు.” (11-36) 

“ఒకవేళ ఆ విధంగా చేసినట్లయితే ఆమె నరకానికి వెళ్తుంది.” (11-37) 

యజ్ఞకర్మలకు ఆమెను అశక్తురాలిని చేసేందుకుగాను బ్రాహ్మణ పురోహితుని సేవలు 
ఆమెకు లభించకుండా నునువు నిరోధించాడు. 

“స్త్రీ నిర్వహించిన యజ్ఞాది వూజా కార్యక్రమాలలో (ఏ బాహ్మణుడూ భోజనం చేయ 

రాదు.” (4-205) 

“స్త్రీ నిర్వహించే యజ్ఞాది పూజా కార్యక్రమాలు అశుభమైనవి, దైవామోదానికి అర్హత 
లేనివి. అందువల్ల వాటిని నివారించాలి.” (4-206) 

స్త్రీకి విజ్ఞాన సంబంధమైన జిజ్ఞాస ఉండరాదు. అదేవిధంగా స్వేచ్చాయుతమైన ఆలోచ 

నలు, సంకలాలు “ఉండరాదు. సంప్రదాయానికి వ్యతిరేకమైన- బౌద్దమతం వంటి వాటిలో ఆమె 

ప్రవేశింపరాదు. ఒకవేళ ఆమె అటువంటి వాటికి యింకా దాసురాలై ఉంటే మరణించిన వారి 

క్రి పర ఇచ్చే తర్పణం ఆ స్త్రీకి యివ్వరాదు. 

చివరగా జీవితాదర్శంగా స్త్రీ ముందు మనువు వుంచుతున్న విషయాన్ని ఆయన 
టలోనే చూదాం. 

౧ (వ 

“తండ్రిగాని, తండ్రి అనుమతితో సహోదరుడు గాని తనకు వరుడుగా నిర్ణయించిన 

వ్యక్తికి అతను జీవించినంతవరకు, లోబడి సీ స్త్రీ జీవించాలి. అతను మరణించిన తర్వాత అతని 

స్మృతిని అవమానపరచకూడదు.” (5-151) 

“మంచి గుణాలు కొరవడినప్పటికీ లేదా ఇతరత్రా సుఖాన్ని పొందే వాడైనపటికీ ఒక 
శ ను 

నిశ్వాసపాత్రురాలైన భార్య తన భర్తను దేవునివలె ఆరాధించాలి.” (5-154) 
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౧ జస ళ్ క్. జ 5 & శః చం nt త్ో న్ న్న భర్త అదుపు ఆజ్ఞలకు లొణడి వున్మ స్త్రక కనలం అందువల్లే స్వ్వర్గంల ఉన్నతమైన స్ధానం 

లభిస్తుంది.” (5-155) 

మనువు స్త్ర ముందుంచిన ఈ ఆదర్శంలోని అసలు సారాంశం ఏమిటో తెలిపే భాగాలు 

చూదాం! 
లు 

“పవిత్రమైన మంత్రాల సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్న భర్తే సుఖదుఃఖాలలోనూ ఇహ 

ఏరలోకాలలోనూ స్త్రీకి సంతోషాన్ని కలిగించే వాడిగా ఉంటాడు.” (5-153) 

ఆమె ఎప్పడూ చిరునవ్వులు చిందుస్తూ గృహ సంబంధమైన వ్యవహారాలలో తెలివిగా 
నడుచుకుంటూ, వస్తువులను శుభపరచడంలో జాగ్రత్త వహిస్తూ, ఆర్టికపరమైన వ్యవహారాలను 
పొదుపుగా నిర్వహించాలి. (5-150) 

ఇదీ స్త్రీలకు హిందువులు చూపించిన ఉన్నతమైన ఆదర్శం! 

బౌద్దమత ప్రాబల్యం బాగా ఉన్ల రోజుల్లో శూద్రులు, స్త్రీలు సాధించిన ఉన్నతి బ్రాహ్మ 
ణులకు కోపాన్ని తెప్పించడమే కాకుండా సహింవరానిదిగా చేసింది. వారి పవిత్ర సాంఘిక 
వ్యవస్థను అది ఆసాంతం తలకిందులు చేసింది. మొదటిది చివరకు, చివరనుండేది మొదటికి 
మారింది. శూద్రుల, స్త్రీల స్థాయిని తిరిగి వెనుకటి స్థితికి తగ్గించేందుకు బ్రాహ్మణులు రాజకీయ 
బలాన్ని కూడా ఉపయోగించారని మనువు రచించిన చట్టాలు వివరిన్తాయి. విజయం సాధిం 
చిన బ్రాహ్మణీకం పూర్వ ఆశయాలను అంటే బానిసత్వం వంటి వాటిని తిరిగి అమలులోకి 
తెచ్చేందుకు శూద్ర స్త్రీ వర్గాలపై విరుచుకుపడింది. శూద్రులను, స్త్రీలను బానిసవర్గాలుగా 
చేయడంలో సఫలమైంది. శూద్రులు మిగతా మూడు వర్గాలకు బానిసలైలే, స్త్రీలు వారి భర్తలకు 
బానిసలయ్యారు. బౌద్దమతంపై విజయం నాధించిన తర్వాత బ్రాహ్మణులు చేసిన అకృత్యంలో 
యిది అత్యంత క్రూరమైంది. వరాధిపత్యం కోసం అక్రమ "విజేతలు కొన్ని వర్గాలను హీనపద్టేం 

దుకు చేసిన ఈ అకృత్యాలకు సరితూగే చారిత్రక సంఘటన ప్రపంచంలో యింకొకటి లేదు. 
'ద్రాహ్మణమతం సాగించిన ఈ న్యూనీకరణ నిశ్వరూపం ఏమిటో దురదృష్టవశాత్తూ పూర్తిగా 
అర్ధం చెసుకోవడం లేదు. స్త్రీ, శూద్ర అనే రెండు చిన్నమాటల వెనక అది దాచబడింది.. ఈ 
రెండు మాటల వెనుక ఉన్న సంఖ్య గురించి ఆలోచిస్తే, దాని విస్తృతి గురించి బోధపడుతుంది. 
ఈ చట్టాల ప్రభావం ఎంతమంది ప్రజలకు వర్తిస్తుంది? జనాభాలో స్త్రీలు సగభాగం ఉంటారు. 
మిగిలిన దాంట్లో మూడింట రెండు వంతులు శూద్రులు వుంటారు: ఈ రెండు వర్గాలు 
కలిస్తే జనాభాలో దాదావు 75% 'శాతం వుంటుంది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వున ప్రజలను 
బ్రాహ్మణమతం శాశ్వతమైన బానిసత్యానికీ, భ్రష్టతకూ గురిచేసింది. ఈ భష్టత్వం వల్లనే 75 
శాతం మంది ప్రజలు జీవించడానికి గల హక్కును, స్వేచ్చను, సుఖ జీవనయత్మావకాశాలను 
కోలోయి తద్యారా భారతదేశం మృత జాతికాకపోయినా, క్షణ జాతిగా మారింది. 
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మనుస్మృతి అంతటా శ్రేణీయ అసమానత (లైజరంర inequality) లనే సూత్రం అంత 

ర్రీనంగా వుంది. జీవితంలో ఏ భాగాన్ని కూడా యీ సూత్రం లేకుండా మనువు వదలలేదు. 

ఈ విషయాన్ని వూర్తిగా వెల్లడి చేయాలంటే మనుస్కృతినంతటినీ యిక్కడ వుంచాలి. కానీ 

సామాజిక జీవితంలో ఈ శ్రేణీయ అసమానత మనువు ఏ విధంగా నిక్రేపించాడో చూపడానికి 

కొన్నింటిని మాత్రం మీ ముందుంచుతాను. 

వివాహ విధానాన్ని గురించి మనువు ఏం చెవున్నాడంటే: 

“శూద్రునికి శూద్ర స్త్రీ మాత్రమే భార్య కాగలదు. శూద్ర స్తీ, వైశ్య స్త్రీ మాత్రమే 

వైశ్యునికి భార్య కాగలదు; శూద్ర, వైశ్య స్త్రీలు, క్షత్రియ స్త్రీ మాత్రమే క్షత్రియునికి భార్యలు 

కాగలరు. ఆ ముగ్గురూ, కులకాంత (బాహ్మణునికి భార్యలు కాగలరు. (3-13) 

అతిధి సత్కారాల గురించి మను నియమాలు చూడండి: 

“బాహ్మణునికీ ఇంటికి వచ్చిన క్షత్రియుడు గాని, వైశ్యుడుగాని శూద్రుడుగాని, వ్యక్తిగత 

మిత్రుడుగాగాని, బంధువుగాగాని, గురువుగాగానీ అతిథిగా గౌరవం పొందరు.” (3-110) 

“2 కవేళ బాహ్మణుని యింటికి క్షత్రియుడు. అతిథిగా వచ్చినట్లయితే ఆ యింట్లోని 

బ్రాహ్మణులందరూ భోజనం చేసినతర్వాత వారి యిష్టపకారం అతిధికి ఆహారాన్ని అందివ్వవ 

చ్చును.” (3-11) 

“బాదుడు, వైశ్యుడు అతిథులుగా వస్తే బ్రాహ్మణుడు తన సీవకులతో కలసి భుజించే 

అవకాశం కలించి ఆదరణ చూపవచ్చును.” (3-112) క 

ఒక బాహ్మణుని ఇంట్లో మరో బ్రాహ్మణునికి మాత్రమే అతిథిగా గౌరవం పొందే అరత 
' ఇ వౌ 

వుంది. 34 క్షత్రియుడు ఆతిథిగా వస్తే ఆ యింట్లొోని బ్రాహ్మణులందరూ భుజించిన తర్వాత 

మాత్రమే అతనికి ఆహారాన్ని యిన్తారు. అదే శూద్రుని, వైశ్యుని విషయంలో అయితే వారికి 

బ్రాహ్మణుని సేవకులతో మాత్రమే ఆహారాన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 

సంస్కారాలు నిర్వహించే విషయంలో మనువు నిర్దేశించిన నియమాలు పరిశీలించండి. 

“సంస్కారాలను స్వీకరించే హక్కు శూద్రునికి లేదు.” (10-126) 

“మిశ్రమ వర్ణాలకు చెందిన భార్యాభర్తలు సంస్కారాలను స్వీకరించడానికి అనర్హులని 
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చటం నిరేశినుంది. ఎందుకంటే అందులో ఒకరి తల్లిదండ్రులు తక్కువ కులానికి చెందటం 
థు ణు వాని 

వలననూ యిది కుల నియవూలకు వ్యతిరేకంగా ఉండటం వల్లనూ యీ విధంగా నిరేశించడం 
రా . | 

జరిగింది.” (10-68) 

“రీ రాన్ని శుద్దిపరచుకో డానికి స్త్రీలు నిర్హీత సమయాలలో నిర్దేశించిన క్రమంలో అన్ని 
సంస్కారాలను 35 వేదమంత్రాలు ఉచ్చరించకుండా నిర్వహించవలెను.” (2-66) 

మనువు యింకా ఇలా అంటున్నాడు: 

“గహ సంబంధమైన నియమాలను సంతృప్తికరంగా అమలుపరచిన ద్విజ న్నాతకుడు, 

తన ఇంద్రియాలను అదువులో వుంచుకుంటానని ప్రమాణం చేసి (ఈ కింది నియమాలు 
పాటిస్తూ) అడివిలో నివసించాలి.” (6-1) 

జీవితంలో మూడవ భాగాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ప్రాపంచిక విష 
యాలలో అనుబంధాన్ని త్రెంచివేసి నాల్గవ భాగంలో కూడా సన్యాసీవలె జీవితాన్ని గడపవచ్చును. 

(6-33) 

న్యాయంలో కూడా మనువు ఈ శ్రేణేయ అసమానతను అనుసరించాడు. పరువు నష్టం 
విషయంలోనూ (defamation) నిందారోవణ (abuso) దౌర్హన్యం (assault)లకు సంబందించిన 

చటాలను పరిశీలిదాం. 
(అ) (ఆ) 

“ఒక బ్రాహ్మణునికి పరువు నష్టం కలిగించిన కృత్రియుడికి నూరు పణాలు, వైశ్యుడికి 
నూట యాభై నుండి రెండు వందలు, ాద్రునికి కొరడా దెబ్బలు శిక్షలుగా నిర్ణయించారు.” 

(8-267) 

“క్షత్రియుడికి పరువు నష్టం కలిగించిన బ్రాహ్మణునికి ఏభై పణాలు, వైశ్యునికి పరువు 
నష్టం కలిగించిన బ్రాహ్మణుడికి ఇరవై ఐదు, శూద్రునికీ పరువు నష్టం కలిగించిన బ్రాహ్మణునికి 
పన్నెండు పణాలు జరిమానాగా విధించాలి.” (8-268) 

“ద్విజులలో సకులాలవారిన నిందించిన వారికి కూడా 12 పణాలు జరిమానా ఎధిం 

చాలి. అనకూడని మాటలలో నిందిస్తే ఈ జరిమానాను రెట్టింపు చేయాలి.” (8-269) 

“పరస్పర నిందారోవణలు చేసుకున్న న్న (బాహ్మణ క్షత్రియులపై రాజు వివేకంతో జదిమూ 

నాను విధించాలి. [బాహ్మణునికి అత్యంత చిన్న శిక్షను, క్షత్రియునికీ మాధ్యమిక శిక్షల లో కాస 
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పెద్ద శిక్ష విధించాలి.” (8-276) 

“వెశ్యుడు, శూద్రుని విషయంలో వారి కులాలననుసరించి శిక్షను విధించాలి, శూద్రుని 

నాలుకను కత్తిరించనక్కరలేదు.” (8-277) 

“తక్కువ కులానికి చెందిన వ్యక్తికి చెందిన ఏ శరీర భాగం అగ్రకులాల వారిని బాధపె 
డ్తుందో ఆ శరీర భాగాన్ని తీసివేయాలి.” ఇదీ మనువు చేసిన ఉపదేశం. (8-279) 

. “చెయ్యినిగాని కర్రనుగాని ఎత్తినవాని చేయి తీసివేయాలి. కోపంలో పాదంతో తన్నిన 
వ్యక్తి పాదాన్ని నరికివేయాలి.” (8-280) 

ప్రతిచోటా యీ శ్రేకీయ అసమానత అన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించారు. మనువు ఈ 
సూత్రాన్ని బక ్ కడైలే కాలేకపోయాడో, అక్కడ ప్రభావం చూపించే విధంగా అతని వారసులు 

నిబంధనలను తయారు చేశారు. అంత ఎక్కువగా ఈ సూత్రం సాంఘిక వ్యవస్థలో చొప్పించారు. 
ఉదాహరణకు మనువు బానిసత్వాన్ని గుర్తించాడు గాని దీనికి సంబంధించిన లావాదేవీలను 
శ్రీణీయ అవిధేయతా సూత్రాల (graded order of insubordination)ననుసరించి విచారించాలా 

వద్దా అనే విషయంలో ఎఫలయ్యాడు. 

అంటే శ్రేణీయ అసమానత అనేది బానిసత్వం విషయంలో అమలు కాదనీ, ఒక 
న్య & ం ఆ శం" కాం అం పం లు ర న & బ్రాహ్మణుడు శూద్రునికి బానిస కావచ్చని కానీ కాదు. యాజ్ఞవల్కుడు ఈ సందేహాన్ని క్రింది 

మాటలలో నివృత్తి చేశాడు. 

వర్గాలలో బానిసత్వం అవరోహణ క్రమంలో ఉంటుంది. ఆరోహణ క్రమంలో 

కాదు.(16-183) 

జానే! జ స్మాతిపె వ్యాఖ్యానం చేసూ ఈ విషయాని మరింత ని ానేశ్యరుడు యాజ్ఞవల్క్య స్మృలపై వ్యాఖ్యానం వా ఈ షయాన్ని 0 

స్పష్టంగా వివరించాడు. 

“వర్ణాలలో బానిసత్వం అనులోమేయన పద్దతి అంటే అవరోహణ క్రమంలో వుంటుంది. 

బ్రాహ్మణునికి, క్షత్రియుడు మిగతా రెండు వర్ణాల వారు బానిసగా వుండవచ్చు. క్షత్రియునికి 

వైశ్యులు, శూద్రులు: వైశ్యునికి శూద్రులు బానిసలుగా ఉండవచ్చును. ఈ విధంగా బానిసత్వం 

| అనేది అవరోహణ క్రమంలో ఆచరణలో ఉంటుంది.” 

ఈ సమానత్వం అసమానత్వం అనే పరిభాషలలో బాహ్మణుడు చాలా హెచ్చు స్థాయిని 
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గలిగి ఉన్నాడు. అతను ఎవ్వరికీ బానిస అయ్యే యిబ్బంది లేకపోవడమే కాకుండా ఎవ్వరినైనా 

సగా వుంచుకోగలిగిన అవకాశం అతనికి వుంది. మిగతా మూడు కులాల దగ్గర 

బానిసగా వుండాలని శాస్త్రం నిర్ణయించడం వలన, శూద్రుని తప్ప నురొకరిన తాను బానినగా 

ఉంచుకోలేడు కనుక, శూద్రుడు ఈ శ్రేణిలొ చాలా తక్కువ స్థాయిని కలిగి ఉన్నాడు. 

ప్క వైశ్యులకు కేటాయించిన స్థాయి (శ్రేణ్లీయ అసమానతను ప్రదేశ పెట్టింది. క్షతి 

యుడు బాహ్మణునికంటే తక్కువ స్థాయికి చెందినవాడనటం వలన అతడిని బ్రాహ్మణుని 

నిసగా వుంచేందుకు అవకాశం వుంది. కానీ అదే సమయంలో అతను వైశ్యులు, 

Fg | (గ 

శూద్రులుకంటే అధికుడు కాబట్టి ఆ రెండు వర్లాలవారిని తన దగ్గర బానిసలుగా చేనుకో 

వచ్చును. ఇదే విధంగా వైశ్యుడు, బ్రాహ్మణులు క్షత్రియుల కంటే తక్కువ కావడం వలన 

వారి వద్ద బానిసగా ఉండేటట్టుగానే శూద్రుడు కంటే అధికుడు కావడం వల్ల శూద్రుడ్మి తన 
దగ్గర బానిసగా వుంచుకునే అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. కనీసం చూద్రుడికంటే అధికుడు 
కావడం, శూద్రుడు వైశ్యుడిని బానిసగా చేసుకోలేకపోవడం, వైష్యుడికి గర్వకారణం. 

ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగిన (శ్రేయ అసమానతా సూత్రాన్ని బ్రాహ్మాణమతం ప్రజల 
నరవరాల్లోకి చాప్పించింది. సమాజాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి యింతకంటే ఏం చేయాలి? 
దీని ఫలితాలను స్తష్షంగా చూడలేనపటికీ, దీని మూలంగానే హిందువులు అశక్తులయ్యా 
రవి చెవడానికి సందేహించనక్కరలేదు. సామాజిక నర్మాణాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్న ఎద్వార్లులు 

కేవలం ' సమానత్వం, అసమానత్వం అనే విషయాల మధ్య భేదాలను కనుక్కొని సంచృప్తి 

చెందుదున్నారు. ఈ సమానత్వం, అసమానత్వం అనే భావనలకు అదనంగా “శేణీయ అనమా 
నత్వం” అనే భావనను ఎవరూ గుర్తించలేదు. అయినప్పటికీ అసమానత్వం అనేదిా-శ్రేశీయ 
అనమానత్వంలోని నగభాగమంత ప్రమాదకరమైంది కూడా కాదు. తన వినాశనానికి కావలసిన 
బీజాలను అసమానత్వం తనలోనే కలిగి ఉంది. అసమానత్వం అనేది ఎక్కువ కాలం 
కొనసాగదు. స్వచ్చమైన, సాధారణమైన అసమానత్వంలో రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. 
అది అసంతృప్తెకీ కారణమై విప్లవానికి జం వేస్తుంది. రెండవదేమిటంటే బాధితులందరూ 

ఉమ్మడి శతృవును, ఉమ్మడి కష్టాన్నీ ఎదుర్కోవడానికి ఐక్యమయ్యెందుకు దోహదవడ్డుంది. కాన్ 
శ్రేణీయ అసమానత్వం స్వరూపం-లది సృష్టించిన పరిస్టితులు యీ రెండింట్లో ఏది జరగటానికీ 
అవకాశం కల్పించదు. శ్రేణీయ అసమానత్వ వ్యవస్థ తాను చేస్తున్న అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా 
అసంర్భప్తిని పుట్టకుండా నిరోధిస్తుంది. అందుచేతనే అది విప్టవానికి కేంద్ర బిందువుగా మారదు. 
రెండోది, ఇందులో బాదితులు శమలోనూ, ఫలితాలను పొందడంలోను కూడా అసమానులు. 
అంతేకాకుండా తమకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎదిరించి ఓడించడానికి అన్ని వరాల 
ఐక్యత కూడా ఇందులో సాధ్యం కాదు. ఉదాహరణకు - (బాహ్మణముతంలో వివాహ చట్టం 
పూర్తిగా అన్యాయమైనదిగా వుంది. తక్కువ కులాల నుంచి ఒక స్త్రీని, బ్రాహ్మణునికి వివాహం. 
చేసుకునేందుకు వీలు కల్పించి బ్రాహ్మణ స్త్రీలను ఈ విధమైన మార్చిడికి అంగీకరించకపోవడం 
అన్యాయం. కానీ యీ పరిసితి నాశనం చెయ్యడానికి క్షలయుడు, వ్రైష్యడు, శూద్రుడు థి 
చేయిచేయి కలవరు. (బ్రాహ్మణునికి లభించిన హక్కులను క్షత్రయుడు నిరసిసాడు. అంతేకానీ 

న్స్ 
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వైశ్యులు, శూద్రులతో చేతులు కలపడు. దీనికిరెండు కారణాలు వునా ఇాయి. ఎందుకంటే. బ్రాహ్మ 
ణునికి మూడు కులాల స్త్రృలను వివాహం చేసుకునే హక్కు వుంటే కతియునికి మిగతా , కః 

రెండు కులాల వారి స్త్రీలను వివాహం చేనుకో వచ్చును. మిగతా రెండు కులాలు పడినంత 

బాధ క్షత్రియుడికి వుండదు. రండవ కారణమేమిటంటే, ఒకవేళ వివాహ వ్యవస్థలో ఉన్న యో 
అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడితే తనక్కూడ బాహ్మణులక క వుండే స్తాయి లభిస్తుందని 

క్షత్రయునికి తెలును. అయితే అన్నికులాల వారికీ సమాన అవకాశాలు లభించటం వలన వైళ్ళ స్ట 

శూద్ర కులాల వారు తన కులానికి చెందిన స్తులను వివాహం చేసుకోవడం ద్యారా తనతో 

సమాన స్థాయికి వస్తే తన స్థాయి పడిపోతుంది. వ్యవస్థల్లోని ఇతర అన్యాయాలను, తిరు 
గుబాటు అవకాశాలను పరిశీలించండి. పైన చూపినటువంటి మనన్తత్వమే తిరుగుబాటులను 
అనాధ్యం చేస్తుంది. 

(్రాహ్మణమలానికి, దానిలోని అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు రాకపోవడానికి 
ఈ *శ్రేణీయ అసమానత్తంి అనే సూత్రం ఒక కారణం. లూటీ వ్యవస్థకు సనుర్దన ను కూడగ 

ట్టుకోవాలంటి, లూటీ చేసిన దాంట్లో కొంత భాగాన పంచితే సరిపోతుంది. "హాము చేస్తున్న 

అన్యాయానికి శాశ్వత ప్రాతిపదిక కలించి, లాభం పొందడానికి మోసంతో మనిషి నషం 

వ్యవస్థ ఇది. ఇవి తాము చేస్తున్న అన్యాయమైన మార్గాలను సమర్పించడానికి ఆ అన్యాయంలో 
ఈవి 

కొంత భాగాన్ని పొందడానికి యితరులను ఆహ్వానించడం తప యింకేమి కాదు. 
tt 

ఇప్పడు బ్రాహ్మాణమతం నాటకంలో ఆఖరి అంకానికి తెరతీయడం మిగిలింది. వైదిక 
కాలం నుంచి చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థను బ్రాహ్మణమతం వారసత్వంగా పొందింది. తము పూర్వీ 

కులైన ఆర్యులు సృష్టించిన ఈ చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ అద్వితీయమైనదని హిందువులంటారు. 

అద్వితీయం ఏమి లేదు. ప్రాచీన ప్రపంచమంతా ఆ తప్పటుడుగు చేసింది. రాజసు పర్షియా 

దేశాలలో కూడా యిటువంటి వ్యవస్థ ఉండేది. ఈ ర వ్యరి మహత్యంపై ప్రీ పేటోకి ఎంతగా గురి 

కుదిరిందంటే, నై సామాజిక వ్యవస్థలలో దే శ్రేష్టమైనదని పేర్కొన్నాడు. చాతుర్వర్థ్యం 

అనే భావనే ల రోపభూయిష్టమైంది. కొంతమంది mess స్పష్టంగా విభజించగలిగే వర్ణాలుగా 

కూర్చడం మనిషినీ అతని శక్తినీ తక్కువగా అంచనా వెయ్యడమే! ఇతరులతో పోల్చదగని 

లక్షణాలు ప్రతి వ్యక్తికీ వుంటాయనీ, ప్రతి వ్యక్తికీ విశిష్టతలుంటాయనీ, ప్రాచీన ఆర్యులు, 

స్టేటో తెలనుకోలేకపోయారు. మనిషిలోని ఉన్న అనంతమైన భిన్న ప్రవృత్తులను, ప్రవృత్తుల 

మేలుక లయికనీ వీరు గుర్తించలేకపోయారు. మనిషిలో కొన్ని వర్గీకరించదగన సమర్హతలు, శక్తులు 

వుంటాయని సామాజిక వ్యవస్థ నిర్మాణానికి వీరిని వరాలుగా విభజించవలసి వుంటుందని 

వారి అభిబ్రాయం. సోదాహరణంగా వీటిని తప్ప సని ర చును. వ్యక్తులను కొన్ని 

స్పష్టంగా విభజించగల వర్గాలుగా చెయ్యడం వ్యక్తికీ జానికీ అన్యాయం చెయ్యడమేనని 

ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం రుజువు చేస్తోంది. సమాజాన్తి 'వభాలుగా వృత్తులుగా విభజించటం 
సమాజాభివృద్ధికై మనిషిలోని అంతర్గత శక్తులను, గుణాలను సంపూర్తిగా వినియోగించడానికి 

వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. వ్యక్తి, సమాజం, భద్రతకు, రక్షణకు కూడా అడ్డంకిగా ఉంటుంది.36 
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ప్రాచీన హిందువులు, ప్లేటో యింకో తప్పను కూడా చేశారు. క్రిమి కీటకాదుల్లాగ మను 

షులలో కూడా వైవిధ్యం ఉంటుందనడంలో కొరత నిజం లేకపోలేదు. అయితే క్రిమికీటకాలలో 

యీ తేడా శారీరకంగా, మానసికంగా వుంటే మనుషులలో మాత్రం కేవలం మానసికమైంది. 

కానీ యీ విషయాన్ని అడ్డంగా పెట్టుకుని, కొంతమంది మనుషులు కొన్ని పనులను చేయడా 

నికే పుట్టారని కొందరు ఆజ్ఞలు జారీచేసి యజమానులుగా, మరికొందరు ఆజ్ఞలను పాటించే 

విధేయులుగా, బానిసలుగా జన్మించారనడం చాలా తప్ప ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అన్ని గుణాలూ 

వుంటాయనేది వాస్తవం. అయితే, కొందరిలో ఒక్కొ (క్క స్ణం ప్రస్థుటంగా కనిపించి, అదే ఏకైక 

గుణంగా భాసిస్తుందనుకుంటే, ఆ వాస్తవం విలువ తగ్గివోదు. ఒక మనిషిలో ఒక సమయంలో 

ఒక ప్రవృత్తి పైచేయిగా వుండగా మరొక సమయంలో దానికి భిన్నమైన, ఒక్క్కానారి పూర్తి 

వ్యతిరేకమైన ప్రవృత్తి పైచేయి కావచ్చు. “మనుషులు! - “బానిసలి నీషే ఇ తప్పడం వాదనపై 

ప్రొఫెసర్ బెర్ష్సన్ ఇలా అన్నారు.3? 

“ఇటువంటి పొరపాటు భావన విప్పవాలు జరిగటప్తడు ఏ విధంగా తప్ప అవుతుందో 

మనకు తెలుసు, అవటివరకు విధేయులుగానూ, వినయంగానూ వున్న పౌరులు "సేదో ఒకరోజు 
అ 

ప్రజలకు నాయకుల వలె ఉద్యుక్తులవుతారు.” 

పెటో, ఆర్యుల సిదాంతాలు తప్పని మున స్యోలిని, హిటర్ ఉదాహరణలు ద్వారా నిరూసి 
గా ఢా గా 

నాయి. 
న్! 

ఇదివరకే వివరించిన విధంగా వైదిక చాతుర్వర్థ్య వ్యవస్థ ఒక ఆదర్శ వ్యవస్థగా వుండ 
కపోగా, బ్రాహ్మణమతం చేసిన మూర్తుల వలన అధ్యాన్షమైంది. అది చేసిన ప్రతి మార్పు 
నిస్సందేహంగా కుత్సితమైంది. వైదికముతంలో బ్రాహ్మణులను, బౌద్ధమతంలో భిక్షువులను ఒకే 

ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చడానికి సృష్టించారు. సమాజానికి నాయకత్వం వహించడం, వథ నిర్దేశం 
చేయడం వారి కర్తవ్యంగా నర్హయించారు. ఒకే కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించవలసినా బౌద్ద భిక్షువు 

స్థానం ఉన్నతంగా లిఖించడం జరిగింది. ఎందుకంటే తనకు ముందుగానీ, తర్వాతగానే ఎవరూ 
గుర్తించని నిషయాన్ని బుద్దుడు గుర్తించాడు. సమాజానికి నిజమైన నాయకత త్రం అందించడానికే 

విశ్వసనీయ మార్గదర్శిగా వృుండడానికీ ఆ వ్యక్తీ బౌద్ధికంగా స్వతంత్రుడై వుండాలి, అంతేకాదు, 
అతను బౌద్దికంగా వుండేందుకు గాను మరీ ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత ఆస్తి లేని వాడై వుండాలి. 
వ్యక్తిగత సంపదపై దృష్టిని కేంద్రీకరించిన శిష్ణుడు సమాజాన్ని సరెన చూర్గంవైవు మళ్ళించడానికి 

నాయకత్వం వహించే బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించలేడు. అందువల్లనే బుద్దుడు క్రమశి 
క్షణా నిబంధనలు రూపొందించినపుడు, భిక్షువులు వ్యక్తిగతమైన సంపదను కలిగి “వుండటాన్ని 

'షీధించాడు. వైదిక మతంలోని బ్రాహ్మణులకు అటువంటి నిబంధన ఏమీ లేదు. వ్యక్తిగతమైన 
సంపదను కలిగి వుండటానికి బ్రాహ్మణునకు సంపూర్ణ 'స్వేచ వృ ఉంది. ఈ భేదమే బౌద్ద భిక్షువుల 
బ్రాహ్మణుల న్వభావంలో దృక్షథంలో నిలుస్తుంది. ఒక మేధావి వర్గంగా భిక్షువులు రూపొం 

దారు. బ్రాహ్మణులు కేవలం ఎద్యావంతుల వర్గంగా మాత్రమే రూపొందారు. మేధావి వర్గానికే, 
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(2o విద్యావంతుల వర్గానికి చాలా భేదం వుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన వరానికి గానీ, ప్రయోజనా ని 

గాని అనుబంధంగా ఉండడం వల్ల ఉత్తన్షమయ్యే పరిమితులు మేధను పెంపొందించుకున్నప్తటికీ 

మేధావి వర్గానికి ఉండవు. విద్యావంతుల వర్గం మేధావి వర్గంతో సమానం కాలేదు. ఎందుకంటే 

తాను అనుబంధంగా ఉన్న వర్ల ప్రయోజనంతో విద్యావంతుల వర్గం మమేకం అవుతుంది. 

దానివల్ల ఆ వర్గం దృక్ పరిధి నూతన భావజాలంపై సానుభూతి పరిమితమైపోతాయి. 

కాబట్టి ఆది నుంచి బ్రాహ్మణులు వూర్తి విద్యావంతుల వర్గంగా, స్వార్హపరులైన విజ్ఞాను 

లుగా రూపొందడానికి మొగ్గుచూవారు. ప్రాచిన వైదిక వ్యవస్థలో చేసిన మార్తుల వల్ల వైదిక 

బ్రాహ్మణ వ్యవస్థలో ఈ దుర్మార్గం మరింత తీవ్రం అయింది. పరిపాలించడానికి ప్రత్యేకమైన 

అధికారాలు, మినహాయింవులు పొందడానికి గల హక్కులు మరింత స్వార్హపరులుగా మూరి 

విద్యను సమాజ ఉన్నతికి కాకుండా సమాజ అవసరాలను దెబ్బతీసే విధంగా వారి వర్గం 

అభివృద్దికి ఉపయోగించాలన్న కోరికను బాహ్మణులలో పెంచాయి. 

వారి విజ్ఞానాన్ని శక్తులను ప్రజావిహితానికి వ్యతిరేకంగా వారి ప్రత్యేక సదుపాయాలను 

కాపాడుకునేందుకు మాత్రమే వాడుకున్నారు. భారత నాగరికత ప్రపంచంలోకెల్లా పురాతనమైన 

దని చాలావుంది హిందూ రచయితలు గొప్పలు చెప్పకుంటారు. అన్ని విజ్ఞాన శాఖలకూ వారి 

పూర్వీకులే ఆద్యులని వారు వాదిస్తారు. ప్రొఫెసర్ వినయ్కుమార్ సర్కార్ రచించిన "The 

Positive Buckground of Hindu Sociology" లనే పుస్తకాన్ని గానీ, డాక్షర్ బ్రజేంద్రవాధ్ 

ఫీల్ రచించిన "The Positive Science of the Anicient Hindus" అనే పుస్తకాన్ని గాని తెరచి 

చూడండి. వివిధ శాస్త్రాలపై వారి పూర్వీకులకు గల జ్ఞానాన్ని గురించి వారు పొందుపరచిన 

సమాచారం మిమ్మల్ని ముంచెత్తుతుంది. ఈ వుస్తకాల ద్వారా తెలిసేదేమిటంటే, ప్రాచీన భారతీ 

యులకు ఖగోళ, జ్యోతిష్య, జీవ రసాయన, గణిత, వైద్య, ఖవిజ, భౌతిక శాస్త్రాలలో ప్రవేశం 

వుందని. వారికి విమానయానంలో కూడా ప్రవేశం ఉండేదని సామాన్య ప్రజలు అభిప్రాయం. 

ఇవన్ని యదార్జాలు అయి వుండవచ్చు కూడా! అయితే యీ వాస్తవిక mo(Positive 

Scienc0)ను గురించి ప్రాచీన భారతీయులు ఏ విధంగా తెలుసుకోగలిగారన్ష్నదె ప్రధానమైన 

ప్రశ్న. తాము ఆద్యులైన యీ శాస్త్ర రంగాలలో వురోగతిని సాధించడంలో వారు ఎందుకు 

విఫలమయ్యారు? శాస్త్ర రంగంలో పురోగతి హఠాత్తుగా నిలిచినోవడం ఎంత గర్హనీయమో 

అంతగా ఆశ్చర్యకరం కూడా. శాస్త రంగంలో భారతదేశం పురాతన దేశాలన్నింటిలో ప్రధమ 

స్థానం సంపాదించినప్పటికీ నాగరిక జాతులలో చివరిస్థానాన్ని పొంది వుంది. శాస్త్ర అభివ్చద్ద్ధిని 

ప్రారంభించిన ప్రజలు మార్గమధ్యంలోనే అసంపూర్ణ స్థితిలో ఎలా వుండివోవలసి వచ్చింది? 

ప్రాచీన, భారతీయులకు ఏమి తెలుసు అన్నది కాదు ప్రక్ష, వారు ఎందుకు పై విధమైన స్థితికి 

చేరుకున్నారన్న ప్రశ్షను గమనించి, సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం వుంది. 

ఈ ప్రక్షకు ఒకే ఒక సమాధానం వున్నది, అది కూడా చాలా తేలిక సమాధానం. 

ప్రాచీన భారతదేశంలో (బ్రాహ్మణ వరం ఒక్కటే విద్యావంతమైన వరం. మిగతా లన్న వరాలకంటే 
a a fh nh 
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తామే అధికులమన్న వర్గం కూడా అదే. బుద్దుడు వారి వాదనను, ఆధిపత్యాన్ని తిరస్కరించి 

బ్రాహ్మణుల పై యుద్దాన్ని ప్రకటించాడు. మేధావి వర్గం కంటె భిన్నమైన విద్యావంతుల వర్గం ఆ 

పరిస్థితులలో బలా వ్యవహరిస్తుందో బాహ్మణులు అలాగే వ్యవహరించారు. శాస్త్ర సంబంధమైన 

జిజ్ఞాసను. ప్రక్కకు నెట్టి తన ఆధిపత్యాన్ని, సామాజిక, ఆర్థిక రాజకీయ ప్రయోజనాలను 

కాపాడుకోవడంలో బ్రాహ్మణవర్గం వూర్తిగా నిమగమైపోయింది. వారు విజ్ఞాన, శాస్త్ర గ్రంథాలను 

రచించడం మానివేసి, స్మృతుల రచనను చేపట్టారు. భారతదేశంలో శాస్త్ర వురోగతి ఎందుకు 

నిలిచిపోయిందో ఇక్కడ వివరణ వుంది. సామాజిక సమానత్వం అన బౌద్ద సిద్ధాంతాన్ని 

తిప్తికొట్టడమే అధిక ప్రధానమైనదిగానూ, అధికతర విధిగానూ బ్రాహ్మణులు భావించారు. 

బ్రాహ్మణులు రచించిన స్మృతులెన్ని? 

స్మృతి . సాహిత్యంలో క్షుణ్ణమైన జ్ఞానాన్ని కలిగిన కేన్ వాటి సంఖ్యను 128గా నిర్ణ 
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యించాడు. అవనీ ఎందుకు? స్మృతులను న్యాయ (గంథాలని పిలుస్తారు. ఆ పేరు వాటి 
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అసలు స్వభావాన్ని కప్పివేస్తుందనుక్ ండి. అవి నిజానికి బ్రాహ్మణుల. ఆధిపత్యాన్ని, ప్రత్యేక 

సదుపాయాలను కాపాడే గ్రంథాలు. శాస్త్ర పురోగతి కంటే, బాహ్మణమత రక్షణే వాటి ప్రధాన 

లక్ష $౦. కేవలం తన సదుపాయాలను రక్రించుకోవడమే కాకుండా, వాటిని సభ్యతగల మనిషి 

సిగ్గుపడే విధంగా విస్తరించడం జరిగింది. మనువు తమకు యిచ్చిన విశేష హక్కుల అర్థాన్ని 

వారు క్రమంగా విశాలం చేస్తూ వచ్చారు. 

మనువు బ్రాహ్మణులకు దానం పొందే హక్కును యిచ్చాడు. ఈ దానం ధనరూపంలో 

గాని, వస్తు రూపంలో గాని వుండవచ్చును. కాలక్రమేణా స్త్రీ దానం కూడా దానంలో భాగంగా 

దానం పొందిన స్త్రీని బ్రాహ్మణుడు ఉంవుడుగత్తెగా ఉంచుకోవచ్చు లేదా పరిహారంగా ధనం 

తీసుకుని ఆమెను విముక్తం చేయవచ్చు.రెరి 

మనువు బ్రాహ్మణులను భూమికి ప్రభువులుగా భూదేవులుగా గుర్తించాడు. ఈ ప్రక 

టనా పరిధిని విస్తరించి, యితర వర్గాల స్త్రీలతో శృంగార సంపర్కాన్ని కలిగి వుండే హక్కును 

కోరసాగారు. వీరి దృష్టి నుంచి రాణులు కూడా తప్పించుకొనే అవకాశం లేదు. క్రీ.శే, 1502లో 

భారతదేశాన్ని సందర్శించిన లుడొవికొ డి వార్తెనా అనే విదేశీ యాత్రికుడు కాలికట్లోని 

బ్రాహ్మణుల గురించి ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు: 

“ఈ బ్రాహ్మణులు ఎవరో, తెలుసుకోవడం మంచిదీ, ఆనందకరమైనదీ. మనలో వుండే 

పూజారుల వలె, వీరు యిక్కడి మత విశ్వాసానికి ముఖ్యమైన వ్యక్తులని మీరు తెలుసుకోవాలి. 

రాజు వివాహం చేసుకున్నవుడు అతని దగ్గరున్న బాహ్మణులందరిలో గొప్పవాడినీ ఎక్కువ 

గౌరవం పొందేవాడినీ ఎంచి తన భార్యతో మొదటి రాత్రిని జరిపించి, ఆమెను కన్యత్వం నుంచి 

విడిపిసాడు.”39 
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ఇదేవిధంగా హామిల్దన్*€ అనే యింకో రచయిత ఏమంటున్నాడంటే: 

“సమోరిన్ వివాహం చేసుకుంటే, ముందుగా నంబోరి (నంబూదరి బ్రాహ్మణుడు) 

ఆతని భార్యను అనుభవించిన తర్వాత, యిష్టపడితే మూడు రాత్రులు ఆమెతో సహవాసం 

చేసిన పిదపే తన భార్యతో కలిసి జీవించవచ్చును. ఎందుకంటే తన వివాహ ప్రథమ ఫలాలు 

ఆమె వూజించే దేవునికి పవిత్ర నైవేద్యాలు.” 

బొంబాయి (పైసిడెన్టీలోని వైష్ణవ పూజారులు తమ తెగకు చెందిన స్త్రీలకు కన్నెరికం 

సే హక్కు తమకు వుందని అంటారు. 1869లో కరోసోండాప్ ముల్టి అనే వ్యక్తిపై ఆ తెగకు 

చెందిన ప్రధాన వూజారి నడిపిన సుప్రసిద్ద మహారాజా నిందారోపణ వ్యాజ్యంను పరిశీలిస్తే 

ఆ సంవత్సరం వరకూ కూడా మొదటిరాల్రికై తమ హక్కును గురించి వారు అడిగే వారని 

తెలుస్తుంది. 

మొదటిరాత్రి శృంగార సహవాసం పొందే హక్కును తక్కువ వరాల వారిపై కూడా 

అమలుబరిచే అవకాశం వస్తే అందుకు వారు వెనుకాడలేదు. మలబారు ప్రాంతంలో అలాచే 

శారు. బ్రాహ్మణులను భూసురులుగా పరిగణించేవారు. ఈ ప్రకటన పరిధిని విస్తరించి, మిగతా 

వర్ణాల స్త్రీలతో సంకర శృంగార సంపర్కం పొందే హక్కును గలిగి వున్నామని వాదించారు. 

మలబారులో సరిగ్గా యిదే జరిగింది. అక్కడకే! “బాహ్మణ కులాల వారు మకత్సమ్ ఆవే 

విధానాన్ని అనుసరించే వారు. దీని ప్రకారం బిడ్డ తండ్రికీ చెందిన కుటుంబానికీ చెందుతాడు. 

న్యాయపరమైన, మతపరమైన నిబంధనలకనుగుణంగా వారు తమ కులంలోనే వివాహాలను 

కుదుర్చుకొనే వారు. అయితే బాహ్మణులు తక్కువ కులాలకు చెందిన స్త్రీలతో “పంబంధాలు” 

(Sanbandhan Unions) పెట్టుకోవడం కూడా అలవాటు.” 

అంతేకాదు. రచయిత యింకా ఏం చెప్పున్నాడో చూడండి: 

“ఈ “సంబంధంిలోని ఉభయులూ అవతలి వారి కుటుంబంలో సభ్యులు కాలేరు వారి 

సంబంధ ఫలితంగా కలిగే సంతానం తల్లుల ధార్వాడే (కుటుంబంకే చెందుతుంది. తండ్రై 

ఆస్తిలో వాటా కోసం కానీ, పోషణ భృతి కోసం కానీ అడిగే హక్కు చట్టప్రకారం సంతానానికి 

వుండదు.” 

ఈ ఆచారం మూలం గురించి ఆ రచయిత చెబుతూ ఆ రకం వ్యవస్థ మూలాల 

గురించి కూడా పరిశీలన చేశాడు. 

“తక్కువ "కులాల స్త్రీత్రం ప్రథమ ఫలాలను భూసురులు (అంటే బాహ్మణుల్సు, 
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కొంతవరకు క్షత్రియులు లేదా పాలకవరాలు భుక్తం చేసుకోవడానికి, పాలేర్ష నవవధువులతో 

(పథమ సమాగవుం కోరే భూస్వాముల మధ్యయుగాల హక్కు (droit de Seigneurie)తో 

పోలిక కనిపిస్తుంది.” 

ఐరోపాలో మధ్య యుగాలలోని “మొదటి రాత్రి హక్కు”తో పోల్చడం ఈ పథమ ఫలాల 

హక్కును తక్కున చేసి చెప్పడమే అవుతుంది. దానికంటే ఇది ఎక్కువది. వివాహ సంబంధమైన 

బరువు బాధ్యతలేవీ లేకుండా బ్రాహ్మణుడు కేవలం తన కామతృ్ఫష్షను తీర్చుకోవడానికి, కేవలం 

వ్యభిచారం చేయడానికి నిమ్మ కులానికి చెందిన ఏ స్త్రీపైనైనా చెలాయించగల హక్కు ఇది. 

ఇవీ జన సామాన్యానికి వ్యతిరేకంగా ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాలు ఇచ్చే బ్రాహ్మణులు కోరిన 

హక్కులు. పీటర్ సింహాసనాన్ని అధిరోహించిన బోర్టీస్ పోవులు ఎక్కువగా వ్యభిచరించిన ఆధ్యా 

త్మిక ఉపదేశకులుగా చరిత్రలో స్థానం పొందారు. అయితేవారు భారతదేశంలోని బ్రాహ్మణులు 

చేసిన దానికంటే నిజంగా ఎక్కువ చేసారా అని సందేహం కలుగుతుంది. బుద్దుడు చెప్పిన 

మేధావి వర్గం, అంటే ఏ వర్గ ప్రయోజనాన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా సార్వజనీన శ్రేయస్సును 

పరిగణించే స్వచ్చమైన మేధావి వర్గం ఎక్కడా వుండదు. శిష్ణుల మేధో స్వేచ్చపై ఆస్తి విదించే 

పరిమితులను ఇటీవలి వరకూ ఎవరూ గుర్తించలేదు. అయితే, ఇతర దేశాలలో సమాజంలోని 

ప్రతి శ్రేణిలోనూ విద్యావంతులైన వర్గం ఉండడం వల్ల ఆయా దేశాలలో మేధావివర్గం లేని కొర 

తను పూరించుకోగలిగారు. ఖచ్చితమైన మార్గదర్శకత్వం లేకున్నా సమాజంలోని భిన్న శ్రేణులకు 

చెందిన విద్యావంతుల భిన్న వర్గాలు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయ బాహుళ్యంలో భద్రత వున్నది. 

సమాజంలోని ఒకేఒక వర్గం నుంచి వచ్చిన ఒకేఒక విద్యావంతుల వర్గం అభిప్రాయాలతో సమాజం 

తప్పదోవ పట్టి ప్రమాదం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ వర్గం సహజంగానే దేశ ప్రయోజనాలకన్నా తన 

వర్గ ప్రయోజనాలనే మిన్నగా భావిస్తుంది. బ్రాహ్మణ మతం చేసిన మార్పుల వలన సురక్షితమైన 

ఖాయమైన నిర్దేశకత్వం చేపట్టే ఒక మేధావి వర్గం ఉండే అవకాశాన్ని భారతదేశం కోలోయింది. 

ఇంకా దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే, సమాజంలోని భిన్న శ్రేణుల నుంచి సమకూరే విద్యావంతుల వివిధ 

వర్గాలు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయ బాహుళ్యం వల్ల సమకూరే రక్షణను, భద్రతను హిందువులు 

కోలోయారు. 

శూద్రులకు విద్యను నేర్చుకునే అవకాశాన్ని తిరస్కరించి, క్షత్రియులను సైనికపరమైన 

బాధ్యతలు కల్పించి, వైశ్యులకు వ్యాపారాన్ని అందించి తమకు మాత్రమే విద్యను పరిమితం 

చేసుకుని - బ్రాహ్మణులు తామొక్కరే మొత్తం సమాజాన్ని తవదోవ పటించగల, తవడు పథ 
వావి ణీ లు అలో 

నిర్తేశం చేయగల విద్యావంతులుగా ఏర్పడ్డారు. వర్గాన్ని కులంగా మార్చి మనిషి విలువను 

గుర్తించడానికి ఆతని పుట్టుకే ఆధారమని ప్రకటించారు. కులం, శ్రేణీయ అసమానత అనైక్యతను, 

విభేదాలను సహజసిద్దం చేశాయి. 

వర్ణ వ్యవస్థ మూల లక్షణాల రూవురేఖలను సామాజిక అలవాట్లకు సంబంధించినంత 
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మేరకు మార్చితే సః హించదగ్గదిగా వుండేది. కానీ బాహ్మణమతం అక్కడితో లృప్తి చెందలేదు. 
తాను మార్చిన, వికృతం చేసిన చాతుర్వర్థ్య వ్యవస్థకు అది న్యాయబలాన్ని ఇవ్వాలనుకున్లది. 
(బాహ్మాలా మత స్పష్ట అయిన ఈ నవీన చాతుర్వర్ణ్యం వ్యక్తుల చట్టంగా, కుటుంబ చట్టంగా 

మనుస్మృతిలో స్ధానం పొందింది. దాని విషయంలో ఎవరూ తప్ప చేయరాదు. అగ్రకుల ప హోదాను 

తనకు సంక్రమింపటేసుకోవడం గానీ, అగ్ర కులస్తునిగా వ్యవహరించడం గావీ నిమ ద్ముకులస్తుడు 

స్తేదా దాన్ని మనువు నేరంగా వరిగణించాడు. 

“తక్కువ కులానికీ చెందిన వ్యక్తి, ప్రలోభంతో అగ్రవర్ణాల వారికి వేటాయించివ వృత్తిని 

చేపట్టి జీవనం కొనసాగిస్తే రాజా అతని ఆస్తులను అతనికి కాకుండా చేసి బహిష్కరించాలిలో 

(10-96) 

“ఉన్నత జన్మను పొందినట్టు తప్పగా చెప్పకున్నాా ఒక నేరం గురించి రాజుకు వమా 

చారాన్ని అందించినా, గురువుపై ఆరోపణలు చ్చేస్పినా అవి (బాప హ్మణ వధతో పమాూనమైన 

అపరాధాలు.” (11-56) 

ఇక్కడ రెండు రకాలైన అపరాధాలు వున్నాయి. మొదటిది ఒకరు మరొకరుగా వ్యవ 
హరించే సాధారణ అపరాధం. (10-96) రెండవది శూద్రుడు చేపే అదే రకం అపరాధం. 

(11-56) వాటికి శిక్షలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయో చూడండి. మొదటి అపరాధానికి ఆప్తివి 
జప్తు చెయ్యటం, బహిష్కారం శిక్షలుగా వుంటాయి. రెండవ అపరాధానికి బ్రాహ్మణ వధకు 

విధించే శిక్షకు సమానమైన శిక్షను విధిస్తారు. 

ఒకరు మరొకరుగా వ్యవహరించే అపరాధం ఆధునిక న్యాయ వ్యవస్థకు తెలియందేమి 

కాదు. దానిని భారలీయ శిక్షాస్మృతి సెక్షన్ 419 ద్వారా గుర్తించింది. కానీ ఈ అపరాధానికి 

భారతీయ శిక్షాస్మృతి విధించిన శిక్ష ఏమిటి? జరిమానా లేక మూడు సంవత్సరాల ఖైదు 

లేదా రెండింటినీ విధించవచ్చును. తన చట్టాన్ని బ్రిటిష్వారు అంత తేలికగా తీసుకున్నందుకు 

మనువు ఆత్మ ఎంతగా క్షోభిస్తుందో! 

తన చట్టాన్ని అమలుపరిచేందుకు రాజుకు కొన్ని మార్గదర్శక నియమాలను మనువు 

విధించాడు. మొదట రాజు నెరవేర్చవలసిన పవిత్ర బాధ్యతను గురించి నివేదిస్తున్నాడు. 

“కులసంకరాన్ని నివారిస్తే రాజు శక్తులు పెరగడమే కాకుండా అతనికి ఇహపర లోకా 

లలో సౌఖ్యం లభిస్తుంది.” (8-172) 

అయితే కుల సంకర చట్టాలను రాజు అంతరాత్మకు పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాకపోతే 
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వాటిని అమలు జరుపకుండా ఉ పేక్షించే అవకాశం వుంది. అందుకే యీ చట్టాలను అమలు 

జరిపిందుకై రాజు ఏం చేయాలో మనువు చెబుతాడు. 

“తన యిష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా రాజు యముని లాగా ప్రవర్తించాలి.” 
(8-177) 

ఆంటే, మరణించిన వారిని విచారించే యముని లాగా రాజు నిషక్షనాతంగా వ్యవహరిం 
అ 

చాలి. 

అయితే మనువు యీ విషయాన్ని రాజు పవిత్ర బాధ్యతగానే వదలివేయలేదు. దానిని 

రాజు విధిగా కూడా పేర్కొన్నాడు 

“వెశ్యుడ్చి వర్తకం చేయాలని, ధనాన్ని బుణంగా యిచ్చేటట్టు చేయాలని, వ్యవసాయం 

చేయాలని లేదా పశు సంపదను యివ్యాలని; శూద్రుడ్డి ద్విజులకు సేవ చేయాలని రాజా 

ఆదేశాలు యివ్యాలి.” (8-410) 

అలా నిర్ణయించి మనువు అసలు విషయానికి వచ్చాడు. 

“శూదుడు, వైశ్యులు వారికి కేటాయించిన విధులను నిర్వహించేటట్టు రాజు జాగ్రత్త 

వహించాలి. ఎందుకంటే, ఒకవేళ విధులను విస్మరిస్తే వారు యీ ప్రపంచాన్ని అరాచక స్థితిలోకి 
నెట్టివేస్తారు.” (8-418) 

అయితే తన విధిని రాజు పాటించకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మనువు దృష్టిలో యీ 

చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ ఎంత గొప్పదంటే, కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించని రాజు వలన తన చట్టాలకు 

అవరోధాలు కల్లటం మనువుకు యిష్టం లేదు. అందుకే అటువంటి రాజును పదవీచ్యుతుడ్డి 

చేయాలని ఒక "కొత్త చట్టాన్ని రూపొందించినాడు. దీనిద్వారా బ్రాహ్మణ మతానికి, మనువుకు 
యీ చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ ఎంత ప్రియమైనదో అర్థమౌతుంది. 

నేనింతకుముందే చెప్పినట్టుగా వైదిక మతంలోని చాతుర్వర్థ వ్యవస్థ కులవ్యవస్థ కంటె 

మెరుగ్రెనదే అయినా, అది ఒక ఆదర్శవంతమైన ఐక్య సమాజం ఎర్హడటానికి పెద్దగా సానుకూ 

లమైనది కాదు. చాతుర్వర్హ్య సిద్దాంత నాలుగు వర్గాలు పుట్టుకకు కారణమైంది. ఈ నాలుగు 

కులాలు సఖ్యతకు చాలా దూరంగా' ఉండిపోయాయి. తరచు సుర్షణ పదేవి. విటి మధ్య 

జరిగే పోరాటాలు వర్గ పోరాటాలుగా తప్ప మరో రకంగా అభివర్షించిలేనంత తీవ్ర స్టా సాయిలో 

వుండేవి. అయితే యా ప్రాచీన చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థలో రెండు రక్ష క లక్షణాలు వుండేవి" వీటిని 
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బాహ్మణమతం తొలగించింది. అవి ఏమిటంటే, మొదటిది, వర్గాల మధ్య ఒంటరితనం వుండేది 

కాదు. ఐక్యతకు, సహజీవనానికి రెండు బలమైన బంధాలుగా వుంటె వర్ణాంతర వివాహాలు, 

భోజనాలు, వారిలో సమాజం వునాదులను విచ్చిన్నం చేసే సామాజిక వ్యతిరేక భావాలు అభివృద్ధి 
వ్ ( ణా తా చెందే అవకాశం ఏ కోశానా వుండేది కాదు. క్షత్రయులు (బాహ్మణులతోను; బ్రాహ్మణులు 

పనిచేసిన బాహ్మణులుకే3ే వున్నారు. 

ఇక రెండవది ఏమిటంటే యీ చతుర్వర్గ వ్యవస్థ కేవలం పరంపరాగతంగా మాత్రమే 

వుండేది. అది సమాజానికి చెందిన ఒక ఆదర్శ భావన మాత్రమే. అంతేకాని అది రాజచటం 
, (ws) 

కాదు. బ్రాహ్మణ మతం వివిధ వర్గాల మధ్య ఒంటరితనాన్ని పంచి, వాటి మధ్య శత్చత్వానవికీ 

బీజాలను వేసింది. పరంపరాగతమైన చట్టంగా దాన్ని చేసింది. చటబదతను కలించడం 
a లు ౪ అ 

దారా ఈ అనాయాని, శాశతం చేసింది. వెదిక చాతుర్గర వస దుషమెన క్ న్య 3 ల్ స్ న నే పై క్ష్ వ్యవస్థ దుష్టమై దే అయితే 

కాలగనునంల్ పరిస్థితుల వ్రాబల్యంల్ అది అంతరించి వుండెది. కానీ, చట్టరూవాన్ని కల్పించడం 
టు చె 

ద్వారా బాహ్మణమతం దానికి శాశ్వతత్వం ప్రసాదించింది. హిందూ సమాజానికి (బాహ్మణమతం 

చేసిన అన్యాయాలలో బహుశా ఇదే ఘోరమైనది. 

శ్రేణీయ అసమానతలకు మారుపేరైన చాతుర్వర్ణ్య పరిరక్షణ విధులను బ్రాహ్మణులపై 

క్షత్రియులపై రాజు అమలుపరచనవసరం లేదు. రాజు ఈ చట్టాన్ని వైశ్యులు, శూద్రుల విష 

యంలో మాత్రమే అవులు చేయాలి. ఈ వ్యవస్థకు చట్టరూపం ఇవ్వాలన్న బ్రాహ్మణ మత 

సంకల్ప తీవ్రత ఫలితం-తక్కువలో చెప్తాలంటే-ఎంతో పేలవంగా వుంది. చట్టబద్దత ప్రయళ్నా 

లతో నిమిత్తం లేకుండా వ్యవస్థ సగం చట్టబద్దంగానూ, సగం పరంపరాగతంగానూ మారింది. 

వైశ్యులకూ, శూద్రులకూ అది చట్టబద్దం, బ్రాహ్మణ క్షతయులకు అది పరంపరాగరం. 

ల! 

ఈ తేడాని పరిశీలించవలసిన అవసరం వుంది. వ్యవస్థకు చట్టబద్ధత కల్పించడంలో 

బాహ్మణమతం నిజాయితీగా వ్యవహరించిందా? నాలుగు వర్గాల వారూ ఆ చట్టానికి బద్దులై 

వుండాలని అనుకున్నదా? తాను చేసిన చట్టానికి బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు కట్టుబడకుండా చేయ 

డంలో బ్రాహ్మణ మతానికి చిత్తశుద్ది లోపించిందని తెలుస్తోంది. వ్యవస్థను ఆదర్శంగా అది 

నమ్మి వుంటే దాన్ని సార్వజనీనమైన కట్టుబాటుగా చేసి వుండేది. 

ఈ తపడు ఆటలో మరింత ' కపటం వుంది. చట్లం సంకెళ్ళ నుంచి బ్రాహ్మణులను 
యా రు 

ఎందుకు. స్వేచ్చగా వుంచారో అర్దం చేసుకోవచ్చు. మనువు వారిని భూదేవులని అన్నాడు, 

దేవుళ్ళు చట్టానికి అతీతులు. కానీ, బ్రాహ్మణుల మాదిరిగా క్షత్రియులను కూడా ఎందుకు మిన 
లు 

హాయించారు? క్షత్రియులు బాహ్మణుల ముందు తలవంచరని ఆతనికి తెలుసు. అప్పడిక అతను 

హెచరికలు మొదలుపెటాడు. కతియులు అహంకరిస్తే తిరుగుబాటు సి బ్రాహ్మణులు 
ఇ కు ర ర్తి హ్ € 



380 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

వారినెలా శికీ క్రించవచ్చో చెబుతాడు. 

బ్రాహ్మణులపై క్షత్రియులు ఏ రకంగానైనా పెత్తనం చెలాయిస్త (బ్రాహ్మణులే వారిని 
తగిన విధంగా నిగ్రహంచాలి. ఎందుకంటే క్షత్రియులు బాహ్మణుల . నుంచ ఉద్భవించిన వారు 

కాబట్టి. (9-320) 

నీటి నుంచి లక్షి పుడుతుంది. బ్రాహ్మణుల నుంచి క్షత్రియులు వుడతారు. రాయి 

నుంచి ఇనుము పుడుతుంది. ఈ మూడింటి తీక్షణశక్తి జన్మ కారకులైన వారిపై ఏ ప్రభావమూ 
వేయలేదు. (9-321) 

రాజు చేయవలసిన కుల వ్యవస్థా చట్టాల పాలన నుంచి క్షత్రియుడిని ఎందుకు 

మినహాయించడానికి కారణం - రాజు సాయం లేకుండానే క్షత్రియులతో తామే స్వయంగా 

వ్యవహరించగల సమర్ధులముణ బ్రాహ్మణులు భావించడమే అనుకోవచ్చు. సమయం అనుకూలిం 

చినప్పడు, పర్యవసానాలు భయం లేకుండా క్షత్రియుల పై ఆంక్షలు విధించవచ్చునని బ్రాహ్మణులు 

భావించి వుంటారు. ఇదంతా మనువు ఉద్దేశించి వుండకపోవచ్చు. ప్రతీకార శపథాలు చేసి, 

క్షత్రియుల సహకారం గురించి, బాహ్మణ “క్షత్రియుల ఉమ్మడి పొత్తు గురించి అర్జింవులు 

ఆరంభిస్తాడు. క్షత్రియులకు హెచ్చరికలు చేసిన శోకం తరువాత శ్లోకంలో మనువు వారినిలా 

“(అవసానం సమీపిస్తున్నదని తెలిసిన రాజు) జరిమానాల రూపంలో సేకరించిన 

సొమ్మునంతా బాహ్మణులకు ఇచ్చి, రాజ్యాన్ని కుమారుడికి అప్పగించి, రణరంగంలో మరణాన్ని 

పొందాలి.” (9-323) 

గద్దింవుల నుంచి అర్థింవులకీ దిగడంలో ఏదో విశేషం వుంది. క్షత్రియుల పట్ల మనువు 

వింత ప్రవర్తనలోని అనూహ్యమైన మలుపునకు అర్హం ఏమిటి? ఈ బాహ్మణ క్షత్రియ “సహకారం 

లక్ష్యం ఏమిటి? ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఈ పొత్తు? మనువు వివరించడు. ఈ చిక్కుముడిని 

విపే ముందు, ఈ ప్రశ్నకు సంతృప్తికరమైన సమాధానం చెపే ముందు వెయ్యి సంవత్సరాల 
ఎ వాట రూ ~ ఉం 

చరిత్రనంతా చెపాలి. 
' 9 

ఈ చిక్కుముడికి పరిష్కారం లభించే చిట్కా బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల నడుమ జరిగిన 
వర్గపోరాటాల చరిత్రలో వుంది. 

కారల్ మార్క్స్ ఉద్భోధించిన వర్షపోరాట సిద్దాంతంపై వైముఖ్యం కలిగిన ఛాందస 

కి క్ హిందువులు, మార్క్స్ తన సిద్ధాంతానికీ స సమర్హన కోసం అన్వేషించిన సాక్ష్యాధారాలు తమ 
EE, 
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పూర్వికుల చరిత్రలోనే ఉన్నాయంటే దిగ్భ్రాంతి చెంది తీరుతారు. బ్రాహ్మణులకు క్షత్రియులకు 
నడుమ అసంఖ్యాకంగా వర్గపోరాటాలు జరిగయి కానీ, ప్రాచీన హిందూ వాంగ్యయంలో కొన్ని 

ముఖ్య మైనవి మాత్రమే నమోదయ్యాయి. 44 (బాహ్మణులకు, క్షత్రియ రాజులకు మధ్య జరిగిన 

ఘుర్షణల చరిత్ర మన వద్ద వుంది. ఈ ఘర్షణల్లో మొదటిది వేనరాజుతో జరిగినది, రెండ 

వదో వ వురూరవునితో, మూడవది నహుషునితో, నాలుగవది నిమితో, ఏడవది సుముఖునితో. 

(బ్రాహ్మణుడైన వశిష్టునికీ, రాజుకాని సాధారణ క్షత్రియుడైన విశ్వామిత్రునికి జరిగిన ఘర్షణల 

చరిత్ర వుంది. భృగు వంశ బ్రాహ్మణులను ఊచకోత కోసిన కార్తనీర్య క్షత్రియుల గురించి, 
క్షత్రియులను మొత్తంగా నిర్మూలించిన బ్రాహ్మణ పరశురాముని గురించి ఐవరాలున్నాయి. వారి 

ముధథ్య ఘర్షణలకు కారణమైన సమస్యలు విస్తృతమైనవి, బ్రాహ్మణ క్షత్రయుల వుధ్య విరోధి 

ఇజావచవనలు సంత తీవ్రంగా వుండేవో అవి చెబుతాయి. క్షతయుడికి బాహ్మణుడయ్యే హక్కుందా 

ఆన్న వ్రష్టపై - - ఘర్షణలు జరిగాయి. బ్రాహ్మణులు అధికారానికి లోబడవలసిన వారా కాదా అన్న 

అంశంపైనా పోరోటాలు జరిగాయి. ఎవరు ఎవరికి అభివాదం చేయాలి, ఎవరు ఎవరికి దారి 

ఇవ్వాలి అన్న అంశాల పైనా ఘర్షణలు జరిగాయి. ఈ యుద్ధాలు ఆధిపత్యం కోసం, హోదా 

కోపం, స్థాయి కోసం జరిగిన యుద్దాలు. 45 

ఈ సంఘర్షణల ఫలితాలు ఎలా వుంటాయో స్పష్టమే. తాము ఎంతగా ప్రగల్భాలు 

వలికినప్పటికీ క్ర క్షత్రియులను అణచివేయడం నాధ్యం కా కాదనీ ఎన్ని క్షత్రయ నిర్మూలన యుద్దాలు 

చేసినా తగిన సంఖ్యలో వారు మిగిలే వుంటారనీ [బాహ్మణులకు అర్దమైంది. పరుశురా 

ముడు ఊచకోత కోసిన పాత త్మతయుల ఎతంతువులకు బ్రాహ్మణుల ద్వారా జన్మించిన 

వాదు కొత్త క్షత్రియులనీ, మనువు కాలంనాడున్నది అసలు క్షత్రియులు కాదనీ బ్రాహ్మణులు 

చే పై, మనువు ప్రస్తావించిన అసహ్యకరమైన కథను పట్టించుకోనక్కరలేదు. స్వార్ధ ప్రయోజనాల 

సాధనకై బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి బాహ్మణమతం ఎన్నడూ సంకోచించలేదు క్షత్రియులపై 

(జూహ్మణ సుతం చేసిన పోరాటం మూర్జునికీ మొద్దుబలం కలవాడికీ జరిగిన పోరాటమే. 

చాతుర్వర్గ్యం కొనసాగించడానికి బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులసపై పోరాడారు. స చాతుర్వర్ణ్యం 

త్మ్మల్రియులకు ఖడాలను ఇచ్చింది, బాహ్మణులను నిరాయుధులను చేసిం ఈ సిద్దాంతం 

కింద బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులతో పోరాడి ఎలా గెలవగలరు? కత్తులను పదం తేలికే కానీ 

వాటిని ఎదుర్కోవడం కష్టమని టాలీ రాండ్ నెపోలియన్కు చెప్పిన నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి 

([బాహ్మణులకు చాలాకాలం పట్లంది. క్షత్రియుల వద్ద ఆయుధాలున్నాయి, బ్రాహ్మణుల వద్ద 

లేవు, క్షత్రియులతో యుద్ధం అంటే నాశనమైపోవడమే. బ్రాహ్మణ క్ష్లయ యుద్ధాల ప్రత్యక్ష 

పర్యవసానాలు అవి. బ్రాహ్మణులూ క్షత్రియులూ కలహిస్తూ ఉంటే, వైశ్యులనూ భూద్రులనూ 

ఆఅదువులో పెట్టి నాధుడు లేడు. వారు దాదాపుగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల స్థాయికి దగ్గరగా 

సామాజిక సమానత్వ మార్గంలో ఉన్నారు. క్షత్రియులను అణచివేసే అవకాశం అతి తక్కువ 

కాగా, వైశ్యులు శూద్రులు మించిపోయే ప్రమాదం వాస్తవంగా, అత్యంత వాస్తవంగా బ్రాహ్మణ 

వుతానికీ కనిపించింది. క్షత్రియులతో పోరాడుతూ, వైశ్య శూద్రుల ప్రమాదాన్ని బ్రాహ్మణుడు 
నిర్తక్ష్యం చేయాలా? లేక, గెలిచే ఆశలేని పోరాటాన్ని విరమించి క్షత్రియునితో మైత్రి చేసుకుని 
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వె ఫ్యలనుంచి శూద్రుల నుంచి ముంచుకువస్తున్న ప్రమాదాన్ని అణచివేయడానికి జబ్టుకట్తాలా? 

క్షతియులతో యుద్దంలో అలసిపోయిన బ్రాహ్మణ మతం రెండో మార్గాన్నే ఎంచుకున్నది. 

వె శ్యులు, శూద్రులు అనే రెండు కింది వర్ణాల వారిని బానిసలు చేసుకొని దోచుకోవడం అనే 

కొత్త ఆదర్శం కోసం అది తన ప్రస్తుత శత్రువులతో స్నేహం ఆశించింది. శతపథ బ్రాహ్మణం 

సంకలనం జరుగుతున్న కాలంలోనే ఎప్పుడో ఈ ఆదర్శం రూపుదీసుకుని ఉంటుంది. శతపథ 

(బాహ్మాణంలో మనం ఈ ఆదర్శం స్థిరపడిపోవడం చూస్తాం. అక్కడ వాడిన భాష్క చేసిన 

అన్వయం ఎంత ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయంటే దాన్నిక్కడ యదాతథంగా ఉల్లేథఖించలేకుండా 

ఉండలేకపోతున్నాను. శతపథ ** బాహ్మణ రచయిత ఇలా చెప్పాడుః 

“వాళ్ళపుడు యజ్ఞ పశువును (ఆహవనీయ *” దగ్గరకు) వెళ్ళేట్టు చేస్తారు. అప్పుడు 

మగమేక ముందు నడుస్తుంది. తరవాత గాడిద, ఆతరువాత గుణ్ణం ఈ ఆహవనీయ నుంచి 

మరలేటప్పుడు గుజ్జం మొదట, తరువాత గాడిద, తరువాత మగవేుక ఎెడతాయి. గుజ్హుం 

క్షతియునికి, గాడిద వై శ్యునికి, శూద్రునికి ; మగ మేక బ్రావ్మాణునికి చిహ్నాలు. అంటి 

క్షతియుడు ముందు నడిస్తే తక్కిన మూడు కులాలు అనుసరిస్తాయి. అటునుంచి ఇబ్టు నా, 

ఇటునుంచి అటైనా గాడిద ముందు నడువదు. అలాగే బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు ఎప్పుడూ 

.వెశ్యశూ(దుల వెనుకవెళ్లరు. మంచి చెడుల సంకరం జరగకుండా వాళ్ళలా నడుస్తారు. పైగా 

ఆయన ఆరెండు కులాలను (వె శ్య శూద్ర కులాలను) పురోహిత క్షేత కులాల నడుమ ఉంచి 

వారిని ఆధీనులుగా చేస్తాడు.” 

దెబ్బ తీయాలనుకుంబూనే భయంతో వెనుకంజ వేయడం, ఆదేగించాలనుకుంటూనే 
= అ ఆడ _ ఆట ల ఆ « గుహం కలుపుకోవాలనుకోవడం - అనే వింత వె ఖరిని మనువు క్షత్రియుల పట్ల ప్రదర్శించడం 

పె ఇదే వివరణ. 

(బావ్మణుల ఆధిపత్యానికి క్షతియుడిని లొంగదీయాలనుకోవడం వ్యర్ద (పయత్నమని 

ఈ యుద్దాలూ, రాజీయే మనువుకు నేర్పాయి. పె చేయిగా వుండడం ఆశయంగా సరె, కానీ 

ఆచరణాత్మక రాజకీయంగా అదొక అసాధ్యం. 

సాధ్య విషయాల కీడే రాజకీయమని బిస్మార్కువలె మనువుకు కూడా తెలుసు. వె శ్యులకు 

శూ(దులకు వ్యతిరేకంగా బాహ్మణ క్షత్రియుల మధ్య ఉమ్మడి అవసరాన్నీ, పొత్తునీ నిర్దారించడమ 

'ధ్యం. మనువు అదే చేశాడు. ఇదంతా మతం పేరిట జరగడమే దయనీయం. |బాహ్మణమతం 

ంతరంగాన్ని, (పరక శక్తిని అధ్యయనం చేసిన వారికి ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించదు. ఐహిక 

ప్రలోభాల రాజకీయాలను కప్పి పుచ్చేందుకు |బావ్మణ మతానికి మతం ఒక ముసుగు. 

అనువాదం ఆచార్య లకంనాని -చక్రధరరావు, 

డా. పి.ఆపదరావు బాబివర్దన్ 



బాహ్మణమత విజయం 383 

అథసూచికలు: 

1. దె రెలిజయన్ ఆఫ్ వేదా సే. 1 

2. ఇతన్న “శిశునాకి (0150) మీని అని కూడా అంటారు. 
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4. మౌర్యుల పాలనలో బ్రాహ్మణుల ఆత్మన్యూనతాభావం మనుస్మృతిలో మనువు బ్రాహ్మణుల 

కోసం అడిగిన ప్రత్యేక సదుపాయాలలో ప్రస్తుటంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఆత్మన్యూనతా భావం 
ఇవె అవి . 

వారి దీనస్థితి కారణంగా ఏరడి వుండాలి. 
ద 

5. చూ. హరప్రసాద్శాస్త్రి: “బుద్దిస్టిన్ స్టడీస్" (సం.లా) అధ్యా. ౩34. పే. 819. 

6. “బర్నాఫ్! ఎల్.ఇంట్రడక్షన్ ఎ ఎల్’ హిస్టరీ ఆన్ బుద్దిస్క్ ఇండిఎన్. (సెకండ్ ఎడిషన్) పే. 
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7. బుద్దిసిక్ సడీస్. (నం.లా) అధ్యా. 34. పే. 820. 
ణడు లు 

8. ఈ విషయాని, గురించి చూ: జెస్యాల్ వాల్యూమ్ ఆన్ మ గ్ర . ₹ వష ల) జనాల స్ ఆ ను అండ్ యాజ్ఞవల్క్య 

9. కామెంటరీ ఆన్ మను. 1.1 

అ యం 3, క శ బుస 10. హర్షచరిత్రః స్మిత్ చేత ఉట్టంకీతం. (1924) వు. 208. 

11. ఈ శాసనం అనుల్లంఘనీయం, ఆపస్తంబ ధర్మసూత్రం ప్రకారం పరీక్షించి చూద్దామవైనా 

నరే బ్రాహ్మణుడు ఆయుధాన్ని చేతిలోకి తీసుకోకూడదు, బ్రాహ్మణుడైన వుష్యమిత్రుడు ఈ పని 

ఎలా చేశాడనేది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. సైనిక తెగలో సభ్యుడైనటువంటి వాడు చేయవలసిన 

పని ఇది. ఈ చిక్కును హరప్రసాద్ శాస్త్రి చక్కగా వివరించారు. ఆయన అభిబ్రాయం 

ప్రకారం శుంగులు బ్రాహ్మణులే అయినప్పటికీ, వారు సైనిక తెగకి చెందినవారే! యుద్దవీరులైన 

(బాహ్మణులలో, ఇద్దరు వేరుపరచదగినవారు. వారు ఎశ్వాబిుత్రులు, భరద్వాజులు. విశ్వాముత్ర 

(బాహ్మణున భార్య గొడ్రాలు కావటం చేత; ప్రాచిన సంప్రదాయ పద్ధతైన “వియోగం ద్వారా 

విశ్వామిత్రులకు ఒక కుమారుని ప్రసాదించమని ఒకానొక భరద్వాజుని అర్షించటం జరిగింది. 

అప్పడు పుట్టినవాడే శుంగుడు. అతడు గోత్రమూల పురుషుడు. ఆ గోత్రీకులు సామవేడి 

యులు. శుంగులు 'ద్వెయ ముష్యమ్' గోతీయులుగా పిలువబడ్డారు. అంటే రెండు గోత్రాల 

మూలంగా జన్మించినవారు అని అర్దము. విశ్వామిత్రుడు, భరద్వాజుడు ఇద్దరు సైనిక వృత్తిని 

(ఆయుధ వృత్తని) చేపట్టారు”-చూ. “బుద్దిస్టిక్ స్టడీస్. (సం.లా). అధ్యా. 34. పే. 820. 

12. దఫరీ; ప్రజ్ఞానేశ్వర్ల పరిశీలనలోని కొన్ని ఆచూకీలను ఇక్కడ నేను ప్రదర్శిస్తున్నాను. దఫ్తది 

( రహస్యం వజానేశర్ ' ) ఎంతో విలువెనవి. అవి వాటికి సం£ ధర్మ రహస్యం; ప్రజ్ఞా, స్ట చాతుర్వర్ణ్య గ్రంథాలు ot లువైనవి. అవి వాటక సంబం 

ధించినంతవరకు అత్యంత మౌలికమైనవి. వాటిలోని విషయం వాళ్ళు సూచించిన మార్గంలో 

మరింత పరిశీలించవలసినటువంటిది. 
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13.. దీనివల్ల ఎవరికైనా “సు “సుమతి భార్గవుడు” తన ధర్మశాస్త్రాన్ని “వును ధర్మశాస్తుం” గా ఎందుకు 

పేర్కొన్నాడో స్పష్టంగా అర్ధమవుతుంది. ప్రాచీన ధర్మప్రవక్త మనువు అధికారాన్ని, గౌరవాన్నీ దీనికీ 
_అంటగట్టాలనుకున్నాడు అతడు. 

14. వేదాలలోని కొన్ని మంత్రాలు ఎలా శూద్ర కృతాలయ్యాయో చెప్పటానికి ఇదొక (టే సిద్దాంతం. 

అయితే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ఎవరికైనా శూద్రులు వేద మంత్రాలను వల్లె వేయటం గానీ, 

వినటం గానీ చేయరాదని మనువు ఎందుకు నిషేధించాడనేది విడని చిక్కు పష. 

15. మనుధర్మశాస్త్రం. 2-67. మనువు ఎక్కడా 

16. మను. 2-36, 37. 

17. ఈ విషయాన్ని గూర్చి చూడండి. _ ప్రజ్ఞానేశ్వర్ యతి “ఉపనయనం” మీద రాసిన చిన్న 

పుస్తకం. 

18. మనుధర్మ; 2-69. 

19. వర్ణ సిద్ధాంతంలో అజ్ఞాన అయిన బ్రాహ్మణుడు లేడు. వర్ణం- కులం అయినప్తడు మాత్రమే 

అజ్ఞాన" బ్రాహ్మణుడు వుండే, చేయబడే అవకాశం కలుగుతుంది. వడు కేవలం పుటు పెక 

వలన మాత్రమే ఒకడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు. 

20. యాజ్ఞవల్క్య స్మృతి కాలం క్రీశ 150-200 సం.ల మధ్య కాలం కావచ్చు. 

21. విష్ణుస్మృతి. అధ్యా. 25. పే. 14. 

22. ఇతడు తన మితాక్రరిని క్రీశ. 1070-1100 మధ్య కాలంలో రచించాడు. 

23. చూ. కాణే. “హిసరీ ఆఫ్ ధర్మశాస్త్ర”. పార్ 1. పే. 1. 
లు రా 

కాద, కిస క్ సం” 24. చూ. క ణే. హిస్టరీ ఆఫ్ ధర్మశాస్త్ర”. వాల్యూమ్ In పార్ట్ II అధ్యాయం 1 

25. “సతిని గురించి లభించే సమాచారం అంతా *కాణే చేత సేకరించబడింది. చూ. “హిస్టరీ 

ఆఫ్ ధర్మశాస్త” వాల్యూ 1 పార్ 1 పేజీలు 617-636. 
రు 

26. హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. వాల్యూ 1 

Eye కా అలు 27. హిస్టరి ఆఫ్ ధర్మశాస్త్ర 

26, ఈ విషయానికి సంబంధించిన సమాచారం నా “కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా” వ్యాసంలో 

చూడవచ్చు. “ఇండియన్ యాంటిక్యరీ” మే. 1917 సంచికలో ప్రచురితమైంది అది. 

29. కులభ్రష్టులు అస్త్పృశ్యులకంటే భిన్నమైనవారు. దాన్ని తరువాత వివరిస్తాను. 

30. చూ. సీ ఫెన్స్ కామెంటరీస్ ఆన్ ది లాస్ ఆఫ్ ఇంగాండ్. (15వ ముద్రణ) వాల్యూ 4. 

పే 179. “ " ప. 179. 

31. డెమో క్రసీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. సే. 99. 
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32. పతనకాలం నుంచి అంటే బ్రాహ్మణులు తాము ఆధిక్యం క్ కోసం చాతుర్వర్థ్య వ్యవస్థ 

సమతుల్యాన్ని చెడగొడుతున్న కాలం నుంచి అని. 

_ 33. *“(సర్రరక్షితి అంటే బంధువుల రక్షణలో ఉన్నది. “అరక్రితి అంటే ఒంటరిగా జీవించేది. 

34. “అతిధి అనే మాటను మనువు ఒక పారిభాషిక పదంగా వాడాడు. అతని అర్ధంలో 

ఒకరాత్రి ఉండే బ్రాహ్మణుడు-అతిథి. చూ. మనుధర్మ. 3-102 

62! స్త్రీలకు నిషేదించిన ఒక్క ఉపనయనం తప. 
అత 

36. ఇంకా ఈ విషయానికి సంబంధించిన ఇతర సమాచారానికి చూ. నా వ్యాసం “ఎనిలేషన్ 
cy 

ఆఫ్ కాస్ట్” (“కుల నిర్మూలన”) 

౩37. “టు సోర్సెస్ ఆఫ్ మోరాలిటీ” (హాల్ట్) పే. 267. 

38. ధనాన్ని చెల్లించినా దానం ద్వారా పొందిన స్త్రీని వదిలివేయడానికి ఇష్టపడని బ్రాహ్మణుని 
ఉదంతాన్ని చదివినట్లు నాకు బాగా జ్ఞాపకం. 

39. ది ట్రావెల్స్ ఆఫ్ ఎడోవికో డివార్తెమా.” (పలబ్లిష్డ్ బై హకీత్ సొసైటీ). పే. 141. వార్తెమా 

ఇంకా ఇలా అంటాడు. “బ్రాహ్మణుడు ఈ కార్యాన్ని నిర్వహించటానికి ఇష్టంలో స్వచ్చందంగా 

వెళ్తాడని అనుకోకండి. రాజు అతనికీ నాలుగు వందలు లేక ఐందు వందలు రూపాయిలు 

(దుకత్లు) దీని కోసం చెల్లించేవాడు. 11 

40. “ఎ న్యూ ఎకౌంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండీస్” (1744) వాల్యూ. 1. పే. 310. 

41. గజెటర్ ఆఫ్ మలబార్ అండ్ అంజెంగో డిస్ట్రిక్ట్: సి.ఎ.ఇన్నైస్. వాల్యూ I. పే. 95. 
ర 

42. క్షత్రియులపై పరశురాముడు ఎందుకు యుద్ధం చేశాడో నేను వ్యాఖ్యానించిన తీరు ఇది. 

43. బ్రాహ్మణులకు, బ్రాహ్మణ మతానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుగా వచ్చింది బౌద్దమతం. 

అయినా బుద్దుని బౌద్దమతానికీ తొలి అనుచరులు చాలామంది బ్రాహ్మణులే. 

44. ఈ రికార్తంతా సేకరించనవాడు ప్రొఫెసర్ మూర్*జఒరిజ్తినల్ శాన్సీ స్కిట్ టెక్స్ టెక్ ఛో వాల్యూ. 

4ర5్. చూ. హాప్కిన్స్: హిస్టరీ ఆఫ్ ది రూలింగ్ రేసెస్ 

46. ఎజ్లింగ్: శతపథ బ్రాహ్మణ. పార్ 1 పేజీలు. 226-27 
జు లు | 

47. లవావనీయ. 
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గృహధర్మ సూత్రాలు 

[ఇది అరవై ఒక్క పేజీల టైపు చేసిన వ్యాసం. ఇది రెండో ప్రతి అయినా డా. 

అంబేద్కర్ స్వయంగా చేసిన దిద్దుబాట్టూ, సవరణలూ ఇందులో ఉన్నాయి. వాటన్నిటితో సహా 

ఆ రచనను ఈ దిగువనిస్తున్నాము. విడిగా మరొక ఫైలు కూడా లభించింది. దాని పేరు 
“వమునుస్కృతి లేదా ప్రతివిష్ణవ ప్రామాణిక గంథం” (Manusmruti or the Gospel of Counter- 

revolution) ఆ కాపీలో మనుస్మృతి పై వివిధ వర్గికరణల క్రింద డా. అంబేద్కర్ నోట్సు 

తీసుకొన్నారు. ఆ నోట్సు అంతటినీ గృహధర్మ సూత్రాలు (The Morals of the house) అనే 

ఈ వ్యాసంలో అంబేద్కర్ పొందుపరిచారు. అందువల్ల మాకు లభించిన ఆ రెండో వ్యాసాన్ని 

మల్లీ ప్రచురించడం చర్వితచర్వణం అవుతుంది గనుక దాన్ని విడిగా ప్రచురించడం లేదు. 

సంపాదకులు. ] 

I 

హిందువుల ధర్మాలను, మత విశ్వాసాలను స్మృతులు’ నిర్దేశిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ హిందు 
వుల పవిత్ర సాహిత్యంలో ఒక భాగం. హిందూ మతాన్ని నీతులనూ అర్ధం చేసుకోవాలంటే, 

ముందు మనం స్మృతులను ఆశ్రయించాలి. సంఖ్యలో స్మృతులు "దాలానే వున్నాయి. 

సాంప్రదాయంగా వస్తున్న అంచనా ప్రకారం మొత్తం స్మృతుల సంఖ్య 108. ఎక్కువ సంఖ్యలో 

వున్నంత మాత్రాన అవి మన సమస్యను జటిలం చేయలేవు. అధిక సంఖ్యలో వున్నా అవి 

సారాంశంలో ఒకదానితో వేరొకటి విభేదించవు. ప్రతి స్మృతిలోనూ చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పడం 

వల్లనూ, వాటన్నింటినీ ఒకే సాధారణ మూలాధారం నుంచి గ్రహించడం వల్లనూ, వాటిని చద 
వడం బాగా విసుగు పు పుట్టస్తుంది. అదే-ఆ మూలమే- -వునున్మృతి. అదే మానవధర్మ శాస్త్రంగా 

గూడా పేరు పొందింది. మిగతా స్మృతులన్నీ మనుస్మ్కృతికి విశ్వసనీయమైన వునరుక్తులుగా 

చెప్పకోవచ్చు. అందుచేత హిందువుల వైతిక ప్రమాణాలను గురించీ, మతోద్దేశాల గురించీ 

స్పష్టమైన అవగాహనకు రావాలంటే ఒక క్క మనుస్మృతిని అధ్యయనం చేస్తే సరిపోతుంది. 

మనుస్మృతినీ ఇతర స్మృతులను కూడా న్యాయసూత్రాల సంహితలుగా చెప్పవచ్చు. 

ఇవన్నీ నీతిసూత్రాల గ్రంథాలు కావు. మత గ్రంథాలు అంతకన్నా కావు. కానీ న్యాయసూత్రాల 
గ్రంథాలను తీసుకొని దా నీతి సూత్రాల గ్రంథంగా, మత గ్రంథంగా భావించడం అంటే దాని 

అర్ధం నీతిసూత్రాలనూ, మతాన్నీ న్యాయనిబంధనలనూ ఒకటిగా (భమింపజేయడం. 
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ఆధునిక కాలంలోనే తొలిసారి న్యాయశాస్త్రం మతం నుంచి వేరు చేయబడింది. ప్రాచీన 

సమాజాలన్షింటా, న్యాయశాస్త్రమూ, మతమూ ఒకటే. ప్రా మాక్స్ ముల్లర్! ఇలా ఎత్తి 
పారు స - చూ ఇ 

“న్యాయశాస్త్రం సహజంగానే సమాజానికి వునాదిగానూ, జాతిని (nati0n) ఏకసూత్రంతో 

బంధించేదిగానూ కనిపిస్తుంది. న్యాయశాస్త్రమే-కనీసం ప్రాచీన న్యాయశాస్త్రం-ప్రామాణికతనూ, 
శక్తినీ జీవశక్తిని మతం నుంచే గ్రహించిందన్న విషయం సమాజ ఉపరితలంకంటే కాస్త లోతుగా 
చూస్తే అర్దమవుతుంది... న్యాయ నిబంధనలను రూపొందించేవారు ఇతర సాధారణ ప్రజానీకం 

కంటే కాస్త ఎక్కువ దేవునితో సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉంటారని ఎన్నో జాతుల్క దేశాల ప్రాచీన 

సంప్రాదాయాలలో బలమైన విశ్వాసం వుంది. డయోడరిస్ సెక్యులస్లోని ఓ సుప్రసిద్ధ ఉల్లేఖన 
ప్రకారం ఈజిప్షియన్లు తమ న్యాయసూత్రాలను మెర్విస్, హెర్మెస్ దేవత నుంచి అందుకున్నాడని 

నమ్ముతారు. మినోస్, న్యాయసూత్రాలను జియస్ (245) నుంచి అందుకున్నాడని క్రేటన్లు 

(Creata15), లైకుర్గస్, అపోలోన్ నుంచి పొందాడని లాసిడెమోనియన్లు నమ్ముతారు. ఏరియన్ల 
ప్రకారం, వారి న్యాయ ప్రదాత జరాతుష్ట్ర, న్యాయసూత్రాలను సదాత్మ (Good Spirit) నుంచి 

అందుకున్నాడు. స్తో (5t0€) ప్రకారం, జమోలిక్సిస్, హెస్టియా దేవత నుంచి న్యాయసూత్రాలను 

పొందాడు. యూదుల నమ్మకంలో మోసెస్ న్యాయసూత్రాలను ఇయాస్ దైవం (604 19) 

నుంచి విన్నాడు.” 

ఒక దైవిక ప్రభావంగా భావించబడిన మతం, ప్రాచిన కాలంలోని అన్ని జీవిత సంబం 

ధాలకీ, అన్ని సామాజిక సంస్థలకీ ఆలంబనగా, సమర్ధనగా ఉండేదన్న విషయాన్ని సర్ హెన్రీ 

మెయిన్స్2 చెపినంత బలంగా చెపిన వారెవరూ లేరు. ఆయన మాటల్లో మతం; 
ఖు ఎ | 

“ఆనాటి ప్రధాన సామాజిక సంస్థలన్నిటినీ-అంటే రాజ్యాన్ని, తెగనీ, కుటుంబాన్నీ ధా 

పవిత్రికరించి, కలిపి వుంచవలసిన మానవాతీత అధికారం.” 

చాలాకాలం తర్వాత న్యాయసూత్రాలు మతం నుంచి పూర్తిగా తెగతెంపులు చెసుకునేవ 

రకూ మతం యొక్క మానవతీత ఆధిపత్యం నుంచి న్యాయసూత్రాలు తప్పించుకో లేకపోయాయి. 

కానీ అప్పడం కూడా అవి, మానవ చరిత్ర ప్రారంభంలో వాటికి మతంతో ఉండిన సంబంధం 

తాలూకు ఛాయలను వూర్తిగా వదిలించుకోలేకపోయాయి. 

ఇప్పడు - ఆధునిక కాలంలో మాత్రం మతానికీ, సద్వర్తనా నియమావళి (31ట్ర)కీ 

స్పష్టమైన వ్యత్యాసం పాటించబడుతోంది. మతమూ, నైతిక సూత్రాలూ (moral principles) 

కలగలిసిపోయి వున్నాయి. నైతికతా (Morty), సద్వర్తనా నియమావళీ - ఈ రెండూ 

ఆచరణకు సంబంధించినవి. సద్వర్తనా నియమాల సమస్య కేవలం మంచిని అర్థం చేసుకోవడమే 

కాక దానిని సాధించడం అనీ; సరైనదానిని శాస్త్రీయ పునాది మీద నిలబెట్టడం కాక దానిని 
శక కాని 
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ఆచరించడం అసలు సమస్య అనీ, దై. జాక్స్ నొకి క్క ఎబుతాడు. నైతికత అంటే కేవల మంచి 

చెడుల్ని నిర్వచించడానికి సంబంధించినది. లందుకే ప్రా. జాక్స్ సరిగా చెప్పినట్టు: 

“అన్వయించడం గురించి ఎలాంటి శ్రద్ద తీసుకోకుండా వైతికత గురించి మనం అధ్య 

యనం చేయడానికి వూనుకోవడం అంటే మనం మాట్లాడుకునేది నైతికత గురించి కాదని 

నేననుకోవలసి వస్తుంది. అన్వయించేంతవరకూ, నైతికత గురించిన ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు. 

దాని ఆచరణకు కావలసిన బలమైన (పీరణలను జ్ జోడి స్తేనే తప్ప వైతిక సూత్రాలను ప్రపంచం 

మీదికి విడుదల చేయడం వల్ల ఏ ప్రయోజనమూ ఉండదు" అరిస్టాటిల్ ఎత్తి చూపినట్టు, 

మంచి జీవితం గడపడం కష్టంతో కూడుకున్న పని. కేవలం ఉనికిలో. వున్న సంప్రదాయాలను 

అనుసరించడమే మంచి జీవితం అనుకున్నా కూడా అది కష్టమే. అలాంటప్రడ్రు ఉత్తమ జీవితం 

సమకాలిన ప్రమాణాలను అధిగమించవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతు న్షప్తడు అపారమైన శక్తి 

సామర్థ్యాలను వెచ్చించకుండా దాన్ని సాధించడం ఎలా సాధ్యం? మనుషులు సరైన "పనులే 

ఎందుకు చెయ్యాలి - అనే అంశం పై కేవలం సమచారాన్ని ఇవ్వడం, చెడుగు చేయాలనే వారి 

మనః ప్రవృత్తి ముందు నిష్పుయోజనమవుతుంది. అది ఉత్తవు జీవితాన్నైదుర్కొనే కష్టాలకూ, 

కడగళ్లకూ సాటిరాదు.” | 

ఏదో ఒక ప్రేరక శక్తి ముందుకు వస్తే తప్ప నైతికత స్తబ్దుగా వుండిపోతుంది. నైలికతకు 

ప్రేరణ అందించేది మతమేనన్న విషయంలో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు. మళ్ళీ ప్రిన్సిపాల్ 

జాక్స్ మాట్లలో చెబితే, మతం, ఒక చోదకశక్తిగా పని చేస్తూ.... 

pu 

“ఉత్తమ జీవితాన్ని - దాని సులభతర' రూపంలోనైనా - గడవడంలో ఎదురయ్యే 

కష్టాలను అధిగమించేటంత శక్తివంతమైనటువంటివీ, నైతిక ఆదర్శపు అవిచ్చిన్నమైన అభివృద్ధికీ 

తగినటువంటివీో అయిన (పేరణలను సృష్టిస్తుంది. 

(ప్రేరక శక్తిగా మతం, వైతిక్ కోద్దేశాన్ని పరిపరి విధాలుగా బలోపేతం చేస్తుంది. ఒకొక్క 

సారి అది (మతం) చనిపోయిన తర్వాత పొందబోయే వరాలూ, శిక్షలూ ఆధారంగా పనిచేసే 

నిషేధాల రూపంలోనూ, వేరొకసారి దేవుని ఆదేశాలుగానూ నైతిక సూత్రాల్ని మన ముందుంచు 

తుంది. ఇంకొకసారి ఆ సూత్రాలకు పవిత్రత కల్పించి, వాటికి మన స్వంత ఇచ్చతో విధేయత 

చూసేలా చేస్తుంది. అయితే ఇవన్నీ మతం ద్వార వుత్తన్నమైన ప్రేరకశక్తి, వైతిక జీనితాచరణను 

నిలబెట్టడానికి "అనుసరించే విభిన్న మార్గాలు మాత్రమే. నైతికతను నడిపే 'చోదకశక్త మాత్రమే. 

సద్వర్తనా నియమాలూ, నైతికతా - ఇవి విధులయితే, మనుస్మృతి ప్రవర్తనా నియమాల 

గ్రంథమనడానికి ఎలాంటి సందేహమూ లేడు. మనుస్మృతిని అధ్యయనం చేస్తే ప్రధానంగా 

దానిలో ముందుకొచ్చే అంశం విధులను గురించేనని ఎవరైనా అంగీకరిస్తారు. ఒక హిందువు 

అనుసరించాల్సిన విధులను మొదటిసారిగా వ్యవస్టీక కరించిన వాడూ, సూత్రబద్ధం చేసినవాడూ 
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మనువు. అతడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలనూ, సాధారణ ధర్మాలనూ విడదీశాడు. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలనేవి 

జీవితంలో ఒకరి స్థానాన్ని బట్ట - అంటే ఆ వ్యక్తి వర్ణం లేదా కులం ద్వారా, ఆశ్రమం లేదా 

నిర్దిష్ట జీవిత దశను బట్టి నిర్ణయించిన స్థానం ప్రకారం - నిర్వహించవలసిన ప్రత్యేక విధులు. 

సాధారణ ధర్మాలంటే క వ్యక్త వయసు, కులం, విశ్వాసాలతో పనిలేకుండా నిర్వహించే విధులు. 

అంటే - ఒక ప్రత్యేకమయిన తెగకు లేదా ఒక సాంఘిక వర్గానికి లేదా ప్రత్యేకమయిన పితికి 

లేదా వయసుకు చెందినవాడని కాకుండా మనిషి మనిషిగా అనివార్యంగా నిర్వహించాల్సిన 

విధులు. మొత్తం గ్రంథమంతా విధులు తప్ప మరి దేని గురించీ చర్చించలేదు. 

ఈ విధంగా మనుస్మృతి న్యాయసూత్రాలూ, మతమూ, నిటి సూత్రాలు - ఇవన్నీ 

ఒకటిగా కలగలిసిపోయిన గ్రంథం. అది మనిషి విధులను చర్చిస్తుంది కాబట్ట నీతిశాస్తుం. అదె 

కులం గురించి చెబుతుంది కాబట్టి అది మతం-ఎందుకంటే హిందూ మతానికి ఆత్మకులమె. 

అది న్యాయన్మ్యృతి (law). ఎందుకంటే విధులు చేయడంలో లోపం జరిగితే ఏయే శిక్షలు 

విధించాలో అది నిర్దేశిస్తుంది. ఈ దృష్టితో చూస్త హిందువుల నైతిక ప్రమాణాలనూ, మత 

భావాలనూ నిర్ధారించడానికి మనుస్మృతి దగ్గరకు వెళ్ళడంలో తవ పలెదు. 

మనుస్మృతి మత గ్రంథం అనే విషయం అంత స్పష్టంగా కనబడకపోవచ్చు. కారణం - 

కొందూ మతమనేది చాలా (భమ గొల పదం. వివిధ రచయితలు దాన్ని వివిధ రకాలుగా 

నిర్వచించారు. 

సర్ డి. ఇబ్సెట్బన్* హిందూ వుతాన్ని ఇలా నిర్వచించాడు. “కులం అనే సాంఘిక 

వ్యవస్థ ద్వారా పరిరక్షించబడే (బాహ్మణుల వారసత్వ పౌరోహిత్య అధికారం ద్వారా పనిచేసే 

వుతం. అది భారతదేశవు స్థానిక మతం యొక్క అన్ని ఛాయలనీ, ముత ముఖత్యాన్ని కలుపు 

కుని; దిగువుతి అయిన విదేశీ వముతాలయిన క్రైస్తవం, ఇన్గాంలకూ, అర్వాచీన బౌద్ద శాఖలకూ 

ఖచ్చితంగా భిన్నంగా ఉండి, సిక్కు మతంతో సరిదేహాస్తదమైన తేడానూ, జైన మతంతో మరింత 

సందేహాస్తదమైన తేడాను కలిగి వుంటుంది.” 

సర్ జె.ఎ.బైన్స్5 హిందూ మతాన్ని ఇలా నిర్వచించాడు: 

“సిక్కులూ, జైనులూ, బౌద్దులూ, అతీత శక్తుల్ని నమ్మే వారూ కాకుండా; విదేశి మతాల 

యిన ఇస్తాం, మజ్ఞాయిజం, శవం, హిబూయిజంలలో దేనితోనూ చేరకుండా మిగిలిన అధిక 

సంఖ్యాక 'సారతీయుల మతం.” 

సర్ ఎడ్వర్డ్ గెయిట్ర దృష్టిలో హిందూమతం ఇలా వుంది: 

“వివిధ మత విశాఃసాల, సిదాంతాల సంకిషమైన కలయిక ఏకేశ్యరవాదుల్ని; బహుదేవతా 
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జ అ ష్ష్ ఉగ రాధకుల్నీ, సర్వేశ్వరవాదుల్సి శివుడు అనే గొప్ప దేవుణ్చ, ఏిష్ణువునీ, లేదా వారి భార్యల్షీ 

వూజించేవారినీ, అలాగే అమ్మ దేవతలనూ, చెట్ల, రాళ్ల నదుల, ప్రవాహాల ఆత్మలనూ గ్రామ దై దడ C ల 
దేవతలనూ కొలిచేవారిని, క్షుద్రదేవతని ప్రసన్నం చేసుకొనేందుకు రక్తబలులను యిచ్చవారినీ, 
జీవహింస చేయకపోవడమే గాకుండా “బలి” అనే పదాన్ని సయితం ఉపయోగించని వారినీ, 

భ్రారనలూ, మంత్రాలూ చదవడం ప్రధానంగా గల కర్మకాండలు చేసేవారినీ, మతం పేరిట చెప్ప 

నలవిగాని లైంగికమైన, హింసాత్మకమైన పూజలు చేసే వారినీ అందరినీ తన నీడన చేర్చుకు నటు 

వంటిది.” 

ఈ వర్ణన పూర్తిదే అయినా మొత్తం సంక్రిష్టతను వివరించడంలో అసంపూర్ణమే! ఈ పట్టి 

కకు ఆవులను వూజించే వారినీ, ఆవు మాంసం తినే వారినీ; (పకృతి శక్తుల ఆరాధించేవారూ, 

ఏకేశ్వర ఆరాధన చేసే వారినీ; విగ్రహాలనూ, రాక్షసులనూ, దయ్యాలనూ, పిత్సదేవతలనూ, 

సాధువులనూ, సన్యాసులనూ వీరులనూ పూజించే వాళ్లనూ కూడా చేర్భాల్సి వుంటుంది. 

హిందూ మతం అంటే ఏమిటి? అనే సాధారణ ప్రక్షకి ముగ్గురు జనాభా గణాంక 

అధికారులు యిచ్చిన సమాధానాలు ఇలా వున్నాయి. ఇతరులకు కూడా ఈ ప్రళ్షకే జవాబు 

చెప్పడం తక్కువ కష్టంగా కనిపించలేదు. సర్ ఎ.ల్యాల్ ($2) ఈ ప్రళకేం జవాబు చెప్తాడో 

కాస చూదాం.” కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వ విద్యాలయంలో 1891లో యిచ్చిన *రేడే' ఉపన్యాసంలో యిలా 
ఆం ద జ 

అన్నాడు. 

“ఇప్పడు నన్నైవరయినా హిందూ మతాన్ని నిర్వచించమని అడిగితే సరైన సమాధానం 

యివ్వలేేను. మహత్తరమైన చారిత్రక మతాలను గురించి వివరించినట్టుగా, సంగ్రహంగా దాని 

ప్రధాన సిద్దాంతాన్ని బట్టే, నుత విశ్వాసానికి సంబంధించిన మౌలిక విషయాలను బట్టి నిర్వచిం 

చజాలను. సడ లనే శే పేరు కేవలం మతపరవముయిన పేరు మాత్రమ కాదు. క దేశాన్ని 

కూడా సూచిస్తుందా పేరు. అంతేకాదు-కొంతవరకు ఒక జాతిని కూడా. అదే మనం ఒక 

క్రైస్తవుని గురించి గానీ ఒక మహమ్మదీయుని గురించి గానీ ఒక బౌద్దుని గురించి గానీ 

చెప్పకున్నపుడు, విస్తృతార్హంలో - ప్రత్యేక ౦గా ఒక తెగ లేక ఒక స్థలం కాకుండా - ఒక- 

ప్రత్యేక మత సమూహం అనే అర్ధంలో వాడతాం. అదే మనం ఒక రష్యన్ గురించి గానీ, 

పర్షియన్ గురించి గానీ చెబుతున న్షవడు మత సాంప్రదాయం గురించి కాకుండా, ఒక దేశాన్ని 

సూచిస్తునా న్నాం లేక ఒక వంశాన్ని తెలువుతున్నాం. కానీ ఒక వ్యక్తి తాను హిందువునని చెబితే, 

అతను ఈ మూడింటినీ ఉద్దేశిస్తున్నాడు - మతం, వంశం, దేశం.” 

హిందూ మతాన్ని ఒక వముతంగా ఎవరిస్తూ సర్ ఆల్ప్రైడ్ ల్యాల్ యిలా అన్నాడు. 

“హిందూ మతమంటే బ్రాహ్మణీయ బోధనల ద్యారా ప్రచారమయ్యె బ్రాహ్మణుల పవిత్ర. 
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రంథాల, ఆ దేశాల ద్వారా నిర్దేశించబడే మూఢ నమ్మకాలూ, హక్కులూ, వూజలూ, వళ్యా 

సాలూ, సంప్రదాయాలూ ఒక పద్దతి లేకుండా కలగలిసిపోయి ఉం tb ty ( 
రా 
గ ర్ట CG ౭6 గ య ౮ ౮ > 

చివరగా ఒక హిందువయిన శ్రీ జి.పి.సేన్ ఇచ్చిన నిర్వచనాన్ని ఇక్కడ చేరుస్తున్నాను. శ్రీ 
సేన్ కేవలం హిందువు మాత్రమే కాదు హిందూ మతం గురించి అధ్యయనం చేసే ఎద్యారి 

కూడా. “హిందూ మతాధ్యయనానికి ప్రవేశిక” (Introduction to the Study of Hinduism) 

అనే వుస్తకంలో ఆయన ఇలా రాశారు: 

“హిందూ మతం అంటే హిందువులు - లేక హిందూ సమాజంలో అత్యధికులు - 

ఆచరించేది.” 

మరి ఎన్ని భేదాలున్నా హిందువులందరు? తమంతట తాముగా విధేయత కలిగి కట్టుబడి 

వుండే ఏ సద్దాంతమూ హిందూ మతంలో లేదా అంటే ఒక సూత్రం ఉందనిపిస్తుంది. "లదే 

కుల నియమం. హిందూ మతానికి సంబంధించిన నౌలికమైనదేమిటన్ల విషయంలో అభిచ్రాయ 

భేదాలెన్ష్నయినా ఉండవచ్చును. కానీ హిందూవుతంలో కుల నియమం ఒక ప్రధానమయిన, 

విడదీయరాని అంశం అనడానికి ఎటువంటి సందేహమూ లేదు. ప్రతి హిందువుకీ - చట్టం 

ముందు తాను హిందువును కానని చెప్పినా, తాను హిందువునని సగర్వంగా చెప్పినా ధా పతి 

హిందువుకీ కులం వుంది. ఒక హిందువు హిందూ మతంలో పుట్టినట్టే ఒక కులంలోనూ 

వుడతాడు. ఏదో ఒక కులంలో వుట్టకపోతే అతను హిందూ మతంలో పుట్టడం కుదరదు. 

కులమూ, హిందూ మతమూ విడదీయరానివి. ప్రొ. మాక్స్ ముల్లర్ 8 చెప్పినట్టు: 

“ఏ వాదనా కదిలించలేని శిలవంటి కుల వ్యవస్లపై ఆధునిక హిందూ మతం నిలిచి 
వుంది.” న 

ఈ చర్చ వల్ల తేలేదేమిటంటే మనువు, కుల నియమాలనే నిర్దేశించాడు కాబట్టి; హిందూ 

మతం - దాని అంతస్ఫారంలో - కుల నియమావళలే కాబట్టీ మనుస్మృతిని హిందువుల మత 

గ్రంథంగా ఆమోదించాలి. 
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Il 

హిందువులు పాటించడానికీ, ఆచరించడానికీ మనువు నిర్దేశించిన ప్రవర్తనా నియమాలూ, 
మత నియమాలూ ఏమటి. 

మొదట మనువు హిందువులను నాలుగు వర్ణాలుగా విభజించాడు. ఆయన అలా 

హిందువులను విభజించడమే గాకుండా, వాటి హెచ్చుతగ్గులను నిర్దేశించాడు. ఆయన నిర్దేశిం 

చిన ప్రణాళిక యిలా వుంది. 

“గొప వాడవుట వల్లనూ, శ్రషముయిన వుట్టుక వల్లనూ, కొన్టి నియమ నిషేధాలను 
ఎ 

Wa ఇల ణా ల చెం ఇ ఛా యన. వల్లనూ, నిరిషమైన కర్మకాండ వల్లనూ, బ్ర హ్మణుడే (అన్ని) వర్ణాలకు ప్రభువు, 

10-3 

మనువు తన కాణాలను వివరిస్తూ అత్యంత స్వాభావికంగా ఇలా చెపాడు: 
వావి గ్ 

“బాహ్మణుడు (ప్రజాపతి అంటే భగవంతుని) నోటి నుంచి పుట్టుటవల్లనూ, తాను 
(క్షత్రియాదుల కన్నా) ముందు పుట్టుట వల్లనూ, వేదమును కలిగి వుండుట వల్లనూ, ధర్మశా 

సనము వల్లనూ అతడు సృష్టికంతటికీ ప్రభువయివున్నాడు. (1-93) 

“బహ్మ (స్వయంభువు అయిన) తపస్సు చేసి తన నోటి నుంచి తొలిసారిగా అతణ్ణి 
(బ్రాహ్మణుని) వుట్టించెను. తద్వారా అతను దేవుళ్లకు హవ్యములనూ, పితృదేవతలకు కవ్య 
ములనూ అందజేస్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించును.” (1-94) 

“సృష్టిలో ఏ జీవి అతణ్లి (బాహ్మణున్ని) అధిగమించగలదు” అతని నోటి ద్వారా 
నిరంతరమూ దేవతలు హవ్యములనూ, పిత్స దేవతలు కవ్యములనూ తింటూ వుంటారు.” 
(1-95) 

“సృష్టిలో ప్రాణులు శ్రేష్టములు. ప్రాణుల్లో బుద్దిగల జీవులు శ్రేష్టములు. బుద్ధిగల జీవుల్లో 

మనుషులు (శ్రేష్టులు. మనుషులందరిలోనూ (బ్రాహ్మణులు శ్రేష్ణలు, అత్యుత్తములు.” (1-96) 

“దేవుడు అతణ్ని తన నోటి నుంచి పుట్టించడం వల్లనూ, దేవతలకూ, పిత్సదేవతలకూ, 
త ఇల్ల fia ఆగ ఒకి _ _ హదిస్సులూ, కవ్యములూ అసుకుపోవుట వల్లనూ బ్రాహ్మణులు సృష్టిలో గొప్పవాళ్ళు అవడంతో 

వాటు బ్రాహ్మణుల ఆధిక్యతకు మనువు మరొక కారణం చెబుతున్నాడు అది: “బ్రాహ్మణుని 
వుట్టుకే నాశనం లేని పవిత్ర ధర్మం (వేదం) యొక్క అవతారం. ఎందుకంటే అతను ధర్మం 
ఆచరించడానికీ, బ్రహ్మలో ఐక్యంకావడానికీ జన్మినాడు.” (1-98) 
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“బాహ్మణుడు సృష్టిలో అత్యుత్తమునిగా, సర్వప్రాణి కోటికి ప్రభువుగా, న్యాయమనే 

కోశాగారాన్ని రక్షించడానికి వుట్టాడు.” (1-99) 

మనువు ఈ క్రింది విధంగా చెబుతూ ముగించాడు: 

“బ్రాహ్మణుడు తన తిండినే తింటాడు. తన ఆహార్యాన్నే ధరిస్తాడు. తన ముష్టి ఇస్తాడు. 

ఇతర జీవులన్నీ బ్రాహ్మణుని జెదార్యం వల్ల బ్రతుకుతున్నాయి.” (1-101) 

ఎందుకంటే మనువు దృష్టిలో: 

“ప్రపంచంలో వున్నదంతా బ్రాహ్మణుని ఆస్తే. తన వుట్టుకలోని ఆధిక్యం వల్ల (బ్రాహ్మ 

ణుడు వాటన్నిటినీ అనుభవించడానికి అర్హుడు.” (1-100) 

ఠి ల? క్షీ « బ్య జ. ఛి మనువు దృష్టిలో సృష్టికంతటికీ బ్రాహ్మణుడే ప్రభువని చెప్పడం వాస్తవాన్ని తక్కువచేసి 
చెప్పడమే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనువు యీ క్రీంది విధంగా హెచ్చరించాడు: 

“అగ్ని (అది) యజ్ఞనేదిక యందు ఉపయోగపడినా, ఉపయోగపడకపోయినా - ఎలా 

మహాదేవత అవుతుందో అదేవిధంగా మూర్గుడయినా, విద్యావంతుడయినా బ్రాహ్మణుడు కూడా 

గొప దేవుడని గ్రహించాలి.” (9-317) 

“ఈ విధంగా, బ్రాహ్మణులు అన్ని (రకాలయిన) నికృష్ట వృత్తులు చేసినప్పటికీ, వారిలో 

(ప్రతి ఒక్కరూ) మహా దేవతలే.” (9-319) 

దేవుడు కావడం వల్ల బ్రాహ్మణుడు న్యాయానికీ, రాజుకీ అతీతుడు. మనువు నిర్దేశం 

ప్రకారం: 

“రాజు ఉదయమే లేచి-మూడు శాస్తాలనూ చదివిన, (రాజ్యతంత్రం, తెలిసినాబ్రాహ్మ 

ణులను వూజించి, వారిచ్చే సలహాలను, సూచనలనూ అనుసరించు గాక.” (7-37) 

“తను (రాజు) ప్రతి రోజూ వేదం తెలిసిన, పవిత్ర వృద్ద బ్రాహ్మణులను పూజించు 

గాక.” (7-38) 

చివరిగా మనువు యిలా అన్నాడు. 
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“బాహ్మణుబ్ని (దీని ద్వారా, సృష్టికర్తగా, దండనకర్తగా, బోధకునిగా (అందువల్ల యావ 

జీన రాశులకూ) హితునిగా ప్రకటించడమైనది. అతన్నితో ఎవరు కూడా అమర్యాదకరంగా గాన్సీ 
కఠినంగా గానీ మాట్లాడకుందురు గాక.” (11-35) 

మనుస్మృతిలో వివిధ వర్ణాల వారికీ సంబంధించి వివిధ వృత్తులు చెప్పబడి వృన్నాయి. 

వాటిని వారు తు.చ. తప్పకుండా అనుసరిసూ వుండాలి. 

“వేదాలను చదవమనీ, వాటిని (యితరులకు) బోధించవునీ, యజ్ఞం చేయమనీ, అది 

చేసేవారికి సహకరించమనీ, ధనికులైతే దానమివ్వమనీ, డబ్బు లేకపోతే బహుమతులు స్వీకరిం 

మనీ, అతడు (స్వయంభు మనువు) బ్రాహ్మణునికి విధులను కేటాయించాడు.” (1-88) 

“పజలను రక్షించడం, దానధర్మాలు చేయడం, యజ్ఞం, వేదపఠనం చేయడం, ఇంద్రియ 

సుఖాలను అనుభవించాలనే కోర్కెను తరస్కరించడం-క్తుప్తంగా ఒక క్షత్రియుడు చేయాల్సిన 

పనులు ఇవీ.” (1-89) 

“వశ్రుపోషణ, దానం, యజ్ఞం, శ్రుతులను చదవడం; వర్తకం, వడ్డి వ్యాపారం, వ్యవ 

సాయం చేయడం, ఇవి వైశ్యునికి నిర్ణయించిన లేదా అనుమతించిన పనులు. (1-90) 

“బహ్మ శూద్రునికి ఆదేశించిన ప్రధానమయిన పని యేమిటంటే-ఎలాంటి ఈర్ష్య 

అసూయలకు లోను కాకుండా పైనుదహరించిన మూడు వర్ణాల వారికీ వారివారి అర్హతలను 

బట్ట వారి గొప్పతనానికి భంగం కలుగకుండా సేవ చేస్తూ వుండడం. ” (1-91) 

“బాహ్మత్త్వం సాధించాలనే ఉద్దేశ్యం వున్నటువంటి, తమ విధులను నిష్టతో నిర్వర్తించే 

టటువంటి, బ్రాహ్మణులు, ఈ దిగువ ఆరు కర్మలూ వరుసగా చేస్తూ వుండాలి.” (10-74) 

“తాము వేదాలను చదవడం, ఇతరులను చదవమని బోధించడం, తాము యజ్ఞం 

చేయడం, ఇతరులు చేసే యజ్ఞానికి సహాయ సహకారాలు అందించడం, తమ దగ్గర ధనం 

వుంటే బీదలకి ధర్మం చేయడం, ఇ తాము బీదవారయితే వుణ్యాత్ముల నుంచి దానం పట్టడం- ఈ 

ఆరు పనులూ ప్రథవుజులైన బ్రాహ్మణులు చేయాల్సినవి.” (10-75) 

“రాని, బాహ్మణులు చేసే ఆరు పనుల్లో మూడుా యజ్ఞం చేసేందుకు స హకరించడం, 

వేదాల్ని బోధించడం, పరిశుద్ధుడైన దాత నుండి దానాలు పట్టడం-అతని బ్రతుకు తెరువుకి 
సంబంధించినవి.” (10-76) 
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“బాహ్మణుడు చేయాల్సిన మూడు విధులూ బ్రాహ్మణునికే పరిమితం. అవి క్ర్తత్రియువికి ) wy 
సంబంధించినఐ కావు. అవి; వేదాల్ని బోధించుట, యజ్ఞాలను చేయించడం, మూడోది-దావాలు 

పట్టడం.” (10-77) 

“మానవులందరికీ ప్రభువయిన మనువు యోధ, వ్యాపార వరాలకు వీటిని నిర్రేశించలేదు. 
ణా 

గాట్ ఆ మూడు పనులూ (మార్చరాని అనుశాసనం ద్వారా) వైశ్యునకు కూడా నిషిద్దం.” 

10-78) 

“క్షత్రియులకు మాత్రమే పరిమితమయిన బ్రతుకు తెరువు అన్తాలనూ, శనస్తాలనూ 

ధరించడం. సరకులు అమ్మడం, పశుపాలన వ్యవసాయం చేయడము, వైశ్యులకు పరిమితం. 

కానీ మెరుగైన మరు జన్మ కోసం క్షత్రియ వైశ్యులకీరువురికీ దానధర్మాలు చేయడం, చదవడం, 
యజ్ఞాలు చేయటం విధులుగా నిర్దేశింపబడ్డాయి.” (10-79) 

హోదానీ, వృత్తినీ నిర్ణయించడమే గాకుండా, మనువు కొన్ని వర్గాలకు ప్రత్యేక అధికా 

రాలు, వురికొన్నింటిపై శిక్షలూ విధించాడు. 

ప్రత్యేక అధికారాలలో వివాహాలకు సంబంధించిన కొన్నిటి గురించి ముందుగా చెప్ప 

కొందాం. మనువు యిలా చెవాడు:ః 
ద) 

“తాలి వివాహంలో ద్విజులు, తమ వర్గానికి చెందిన స్తీనే చేసుకోవడం వుత్తమం. కావి 

ఆతర్వాత కూడా మల్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలనే బలమయిన కోరిక కలిగితే వరుస క్రమంలో 
కి 5 న 1-౯0 తక్కువ వర్గాలకి చెందిన స్త్రలను చేసుకోవచ్చును.” (3-12) 

“ఒక శూద్ర స్త్రీ శూద్రునికే భార్య కావాలి. తనూ (శూద్ర స్తీ) వైశ్య స్త్రీ వైశ్యునకూ, 
p ర్ 5 ళా శి క్ర్ 

ఈ ఇద్దరూ (శూద్ర వైశ్య స్తులు) క్షత్రియ స్తీ క్షత్రియునకూూ ఆ ముగ్గురూ బ్రాహ్మణ ప్ర, 

బ్రాహ్మణునకు, భార్యలు కావచ్చును.” (3-13) 

ఇహ వృత్తులకు సంబంధించిన ప్రత్యేక సౌకర్యాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒకవ్యక్తి 

ఆపదలో చిక్కుకున్నవుడు, దురవస్థలో వున్నవుడు ఏం చేయాలి? అన్న విషయం గురించి 

మనువు చర్చించేటవుడు ఈ సౌకర్యాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి: 

“అయినా ఒక బ్రాహ్మణుడు జీవనోపాధి కోసం పైనుదహరించన పనుల ద్వారా సాగిం 

చలేనవుడు, ఒక యోధునిగా పనిచేస్తూ బ్రతుకవచ్చును. కారణం-అది అతని అంతస్తులో 

AAA” ౧౧-11) | 
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“ఆ రెండు వృత్తుల (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ) వల్లనూ, జీవనం గడవనవుడు ఏం చేయాలి? 

అని ప్రశ్నిస్తే దానికి ఇవ్వాల్సిన జవాబు వైశ్య వృత్తి చేపట్టి వ్యవసాయం చేయడం. పశువృల్ని 

కాయడం అని.” (10-82) 

“బాహ్మణ క్షత్రియులు, వైశ్య వృత్తిని చేసుకొని పొట్ట పోసుకొంటూ కూడా, వీలయినంత 

వరకూ కొన్ని పనులను చేయకుండా జాగ్రత్తపడాలి. సీలయితే సేద్యం చేయడానికి దూరంగా 

ఉండాలి. కారణంావాటి వల్ల వివేకంగల ప్రాణులకు చాలా కష్టం కలగడమే కాక వాటిలో 

ఎద్దులవంటి ఇతరుల కష్టం మీద ఆధారపడవలసి వుంటుంది.” (10-83) 

“సేద్యం ఉత్తమమని కొందరి అభిప్రాయం. కాని ఇనుప కర్రుగల నాగలితో దున్నడం 

వల్ల, అది భూమినే గాకుండా, భూమిలోని నివసించే జీవరాశులను సయితం గాయపరుస్తుంది. 

అందువలన ఉదార స్వభావం గలవారు ఈ వృత్తిని నిందిస్తూ వుంటారు.” (10-84) 

“గౌరవప్రదమైనంత ఆర్జన లేని కారణంగా వారు (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులు) తమ మంచి 

మంచి వృత్తులను అనుసరించలేకపోతే వారు వ్యాపారులుగా సాధారణంగా అమ్మే వస్తువులను 

- అమ్మకూడని వస్తువులను మినహాయించి - అమ్ముతూ ధనార్జన చేయవచ్చు” (10-85) 

“అన్ని రకాల మద్యాలను, వండిన లఅన్నాన్టి, నువ్వులనూ, రాళ్లనూ, ఉప్పనూ, పశువు 

లనూ మనుషులనూ వారు అమ్మకూడదు.” (10-86) 

“ఎర్రని నేత వస్తాలనూ, నార, పట్టు ఊలు వస్తాలను-అవి ఎరువు రంగువి కాకున్నా 

కూడా-పళ్లనూ, మూలికలనూ, మందుల కోసం వుపయోగించే మొక్కలనూ (అమ్మకూడదు).” 

(10-87) 

“నీటిని, ఇనుమును, విషాన్నీ, మూంసాన్ని, సోమ (రసానికి ఉపయోగడమే) మొక్కలనీ, 

అన్ని రకాలయిన పరిమళ ద్రవ్యాలనూ, పాలనీ, తేనెనీ, మజ్జిగనూ, నేతినీ, నువ్వుల నూనె, 

మైనం, బెల్లం, దర్భ గడ్డినీ (అమ్మకూడదు).” (10-88) 

“లేడి వంటి అన్ని అడవి జంతువులనూ, కోరలు గల క్రూర మృగాలనూ, పక్షులనూ, చేవ 

లనూ, మత్తెక్కించే ముద్యాలనూ, నీలి మందునీ- లక్కనూ, ఒంటి గట్టలు గల జంతువులనూ 

(అమ్మరాదు.” (10-89) 

“కానీ బ్రాహ్మణ రైతు తాను పండించిన నువ్వులను వాటిని ఎక్కువ ధరకు అమ్మాలనే 

ఆసేక్షతో ఎక్కువ కాలం నిలువ వుంచకుండాపండిన వెంటనే ధర్మ కార్యాలకు అమ్మవ 

నకలు 
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చును.” (10-90) 

“నున్న్వలను తినడానికీ, అభిషేకానిక్సీ దానాలకీ కాకుండా,. ఇతర పనులకు వృపయో వకు! 

చ 
గిస్తాఅతను తన తల్లిదండ్రులతో పాటు కుక్క అశుద్ధంలో వురుగులై పుడతాడు.” (10-91) 

“మాంసాన్నీ, లక్కని, ఉప్పనీ అమ్మడం వల్ల బ్రాహ్మణుడా తక్షణం వతితుడవుతాడు; అదే 

పాలను వరుసగా మూడు రోజుల పాటు అమ్మితే అతను శూద్రుని సాయికి పతనమవుతాడు.” 
ఠా 

(10-92) 

“ఏడు రోజులపాటు తనంతతానుగా ఇతర నిషిద్ధ అమ్మకపు సరుకులను అతమ 

(బ్రాహ్మణుడు) అమ్మకం చేస్తే, ఒక వైశ్యుని స్వభావాన్ని పొందుతాడు.” (10-93) 

“ద్రవ పదార్థాలను ఇతర ద్రవ పదార్థాలకి బదులుగా మారిడి చేసుచ్చును. కాని ద్రవంతో 
త 

ఉప్పని మార్షిడి చేయరాదు. అలాగే వండిన అన్నాన్ని ధాన్యంతోనూ, నువ్వులను వాట్టుగల ధాన్యం 

తోనూ, సమతూకానికి కానీ, కోలతకి గానీ మారకానికి యిచ్చివుచ్చుకోవడం చేయవచ్చును.” 

(10-94) 

“కష్టాల్లో వున్న బ్రాహ్మణుడు ఎవరి నుంచయినా దానాలు పొందవచ్చును. ఎందుకంటే 

నా సరే నిక్కమయిన పవిత్రత కళంకితమవుతుందని చూపలేము.” (10-102) 

“వేదాలను విశ్లేషిస్తున్న పడు గానీ, యజ్ఞాలకు పౌరోహిత్యం వహిస్తున్నవుడు గానీ దావాలు 

పడుతున్నవుడు గానీ, కష్టాలలో ఉన్న పురోహితులు చేసే సాధారణంగా ఆమోదయోగ్యంకావి 

పనులు చేస్తున్న ప్షడు గానీ బ్రాహ్మణులు చేసేదేదీ పాపం కాదు. కారణం వారు విప్తలాగా, 

నీరులాగా స్వచ్చమయిన వారు.” (10-103) 

బ్య wa ( 9 

మనువు ఇతర వర్గాల వారు అత్యవసర పరిస్థితిలో ఏమి చేయవచ్చునో చెప్పినదాన్ని 

దీనితో పోల్చి చూడండి. మనువు ఇలా అన్నాడు: 

“అధమ శ్రేణికి చెందిన ఒక వక్తి దురాశకు లోనయి, ఉత్తమ శ్రేణి నారు చేసే పనులు 

చేస్తూ జీవిస్తున్నవుడు, రాజు తక్షణం అతని ధనమంతటినీ గుంజుకొని, అతణ్ని దేశ బహిష్కరళా 

చేయాలి.” (10-96) 

“స్వధర్మాన్ని లోపభూయిష్టంగా నిర్వర్తించినా అది ఇతరుల ధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వర్తిం 

చడం కంటే ఉత్తమమైదే. ఎందుకంటే ఇతరుల ధర్మాన్ని నిర్వర్తించే వారు వెంటనే స్వధర్మాన్ని 
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కోల్లోతారు.” (10-97) 

“స్వవృత్తి చేయడం వల్ల జీవనం గడవనవ్హడు వైశ్యుడు శూద్రుల సేవక వృత్తి చేసేందుకు 
దిగజారవచ్చును. అయితే శూద్రుడు చేసే చేయకూడని పనులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. 
పరిస్టితి మెరుగుపడినపుడు వైశ్యుడు శూద్ర వృత్తిని విడిచిపెట్టాలి.” (10-98) 

“ద్విజుల సేవచేసే వృత్తి దొరకక, తన భార్య, కొడుకు ఆకలితో అలమటించిపోతున్నపు 
9 ( y ఇస? CTL » ఆ స్థితిలో శూద్రుడు ఏదైనా చేతివృత్తి చేసుకొని బ్రతుకవచ్చు. (10-99) 

“బాహ్మణునికి సేవ చేయడం వల్ల శూద్రునికి జీవనం గడువనవుడు, అతను క్షబ్రియుబ్బి 
గాని ఆ అవకాశం దొరకక పోతే ధనవంతుడయిన వైశ్యుణ్ని గాని, సేవించి బ్రతుకవచ్చును.” 
(10-121) 

“శూద్రుడు స్వర్గం చేరుకోవాలని గానీ, ఈ జన్మనూూ వచ్చే జన్మనూ బాగుచేసుకోవా 

లని గానీ బ్రాహ్మణుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే, అతని సేవక నామానికి బ్రాహ్మణ శబ్దం జోడించబడడం 
(బాహ్మణుని సేవకుడు) ద్వారా అతనికి తపక విజయం కలుగుతుంది.” (10-122) 

అ 

“బ్రాహ్మణునికి 'సివ చేయడమే శూద్రునికి ఆత్యుత్తమమయిన పని. దానితో పోల్చితే 
మరే ఇతర వనులెనా నిషలమెనవి.” (10-123) 

“శూద్రునికి తమ స్థితిని బట్టి, అతని సామర్యాన్ని బట్టి, అతను చేసే కష్టాన్ని బట్టి 
ఢా లు య (ల) డు లు 

అతనిమీద ఆధారపడిన వారి సంఖ్యను బట్టి సరిపోయేంత భుక్తి బ్రాహ్మణులు కల్పించాలి.” 
(10-124) 

“బాహ్మణులు తాము తినగా మిగిలిన అన్నానీ, ఉపయోగించిన దుస్తులనూ, ధాన్య 

ములో ఏరివేసిన చోళ్లు మొదలయిన వాటినీ, పాతబడిపోయిన తమ యింటి సామానులను 
శూద్రులకు యివ్వాలి.” (10-125) 

“శూద్రుడు వెల్లుల్లి వంటి నిషిద్ధమైన కూరగాయలు తినడంలో తప్పలేదు. అతడు 
పవిత్ర కర్మలు చేయరాదు. అగ్నిహోత్ర సంస్కారం వంటి. మతకర్మలతో శూద్రులకు ఎలాంటి 
సంబంధమూ లేదు. అయితే తన విధ్యుక్త ధర్మంగా బలిగా అర్పించడం పై నిషేధం లేదు.” 

(10-126) 

“శూద్రులు సయితం తాము చేయవలసిన విధులన్షీ చేయాలనే ఆతురతతో ఉండి తన 
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ధర్మాన్ని తెలుసుకొని ఉంటే గృహస్థ సంస్కారాలు నిర్వహించడంలో (మిగతా మూడు వర్గాల) 
లా 

ఉత్తముల ఆచరణలననుసరించవచ్చు. కానీ ప్రార్థనలు, కీరనలు తప మరే ఇతర పవిత్ర మంత్రా 
జాని చ 

లనూ వాడరాదు. అటువంటి వారికి ఏ పాపమూ రాకపోగా వారు ప్రశంనాపార్రులవృతారు. 

(10-127) 

“శూద్రునిగా, ఒకరిని కష్ట పెట్టకుండా, ద్విజుల పట్ల ఆచరించాల్సిన విధులను తు.చ. 

తప్పకుండా ఆచరించడం వల్ల కూడా తాను ఏ నిందలూ పడకుండా ఇహవరములు రెంటి 

లోనూ ప్రశంసలు పొందుతాడు” (10-128) 

“శూద్రుడు తన అవసరానికి మించి పంపద పోగు చేయరాదు. సేవక వృత్తి చేపేవాడు 

గనక, అట్టా అత్యధిక ధనం సంచయం చేస్తే వాడు తలకి పాగరెక్కి, అహంకారంతో లేక 

అశ్రద్ధ చేయడం ద్వారా బ్రాహ్మణుల మనసులను బాధపెడతాడు.” (10-129) 

ఈ విషయాన్ని ఆయన (మనువు) ఇలా ముగించాడు: 

“ఈ విధంగా నాలుగు వర్గాలు వారికీ ఆపదలో చేయదగిన వివిధ ఆపద్దర్మాలను 
౮ 

వూర్తిగా ప్రకటించడమైనది. వీటిని చక్కగా ఆచరించడం ద్వారానే వీరు ఉత్తమ సౌభ్యాలను 

పొందుతారు.” (10-130) 

కొందరికి (కొన్ని వర్ణాల వారిక) లభించిన ఈ సౌకర్యాలు నాంఘికమైనవి మాత్రమే 

కావు, ఆర్హికపరమయినవి కూడా. మనువు ఇలా అంటాడు. 

“ఇక్కడ లభించిన నిధి నాది” అని నిజం చెపిన వ్యక్తి నుంచి, రాజు-దానిని పంరక్షీంచి 
జు 

నందుకు గాను ఆ సామ్ము నుంచి ఆరవ భాగాన్ని గాని, పన్నెండవ భాగాన్ని గాని తీసుకోవచ్చు.” 

(8-35) 

“తనది కానిదాన్ని (నిధిని) తనదని అబద్ధం చెప్పినట్టయితే రాజు అత్తని ఆస్తిలో ఎనిమిదో 
అ 

వంతు శిక్షగా వసూలు చేయవచ్చు. లేదా తానిలా అబద్ధం చెప్పి పొందిన వస్తువుల విలువను 

ర కక కొం. చి రాజు తీసుకోవచ్చు.” (8-36 న్యాయంగా లెక్క ట్, అందులో కొంతభాగం అతన్నుం సుకొోవచ్చు ( ) 

“విద్యావంతుడయిన బ్రాహ్మణుడు, తనకీ భూమిలో ఎవరో పాతిపెట్టిన నిధి లభిస్తే, 

దానిలో ఎలాంటి తగ్గింపూ లేకుండా మొతాన్ని తీసుకోవచ్చు. కారణం- బ్రాహ్మణుడు సర్యానికీ 

ప్రభువు గనక” (8-37) 

“కానీ భూమిలో నిక్రిప్తమయి వున్న నిధిని ఇతరులు (బాహ్మణేతరులు) గానీ, రాజుగానీ 

పన! 
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కనుగొన్నట్టయితే, అందులో సగభాగాన్ని బ్రాహ్మణులకు పంచియిచ్ళి, మిగతా సగభాగాన్ని రాజా 

కోశాగారానికి జము కట్టించవచ్చు.” (8-38) 

“ఎంతకీ నయంకాని రోగం వల్ల రాజు చావుకి దగ్గరయినపుడు, తన సిరిసంపదల 

న్నింటినీ పురోహితులకు పంచిపెట్టి, రాజ్యాన్ని కొడుకుకి కట్టబెట్టి, తాను యుద్దం చేస్తూ 
ప్రాణత్యాగం చేయవచ్చు. ఒకవేళ యుద్దం లేకపోతే ఆహారం లీసుకోవడంమానివేసే చావుని 

వరించవచ్చు.” (9-323) 

“రాజుూ-వస్తువుల కొనుగోలు, అమ్మకం ధరలను తెలుసుకొని సరుకు ఎంత దూరం 
నుంచి తెచ్చింది, దారి భత్యానికి అయిన ఖర్చు, రక్షణకి అయిన ఖర్చు, నికర లాభమెంతో 

తెలుసుకొని, అమ్మకపు సరుకు మీద వర్తకుల నుంచి పన్నులు వసూలు చేయవచ్చు.” (7-127) 

“అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత, రాజు తన రాజ్యంలో క్రమం 

తపకుండా ఈ పన్నులు వసూలు చేయాలి. అయితే తమ వివిధ విధులను నిర్వర్తించినందుకు 
టె 

గాను రాజూ, వర్తకుడూ ఎవరికి రావలసిన పరిహారాన్ని వారు పొందవచ్చు.” (7-128) 

“జలగ రక్తాన్సీ గిత్త తల్లిపాలనీ, తేనెటీగ తేనెనీ ఎలా కొద్దికొద్దిగా తీసుకొంటాయో, అదే 

విధంగా రాజు తన రాజ్యం నుంచి వార్షిక పన్నులు వసూలు చేయాలి. » (7-129) 

“ప్రతి ఏడాదీ మూలం కన్నా ఎక్కువయిన పశుధనాన్నించీ, మణుల నుంచీ, బంగారం 
నుంచీ, వెండి .నుంచీ ఏభయ్యో వంతూ, ధాన్యం నుంచి ఎనిమిదో వంతూ లేదా ఆరోవంతూ 

లేదా పన్నెండో వంతూ రాజు (పన్నుగా) వసూలు చేయవచ్చు. అయితే భూసారాన్ని బట్టి; 

పండించడానికి అయిన కూలిని బట్టి యీ వంతుని నిర్ణయించాలి. (7-130) 

“వృక్షాలు, మూంసం, తేనె, నెయ్యి, పరిమళ ద్రవ్యాలు, శాషథధ పదార్ధాలు, మదిరలు, 

వుషాలు, మూలికలు, పళ్లు-ఏటికేడాది వీటిపె జరిగే అభివృద్ధిలో ఆరోవంతును కూడా వసూలు 
శి ౬ 

చేయవచ్చు.” (7-131) 

“ఏరుకొని వచ్చిన విస్తరాకుల మీద, కుండల్లో వుంచే మూలికలు మీద, గడ్డి మీద, 
చర్మంతో లేదా వెదురుతో. చేసిన పాత్ర మీద, మట్టికుండల మీద, రాతితో చేసిన అన్ని 
వస్తువుల మీద పన్నులను రాజు (పైవిధంగానే) వసూలు చేయవచ్చు.” (7-132) 

“రాజు ఆరికలోపం వల చస్తున్నపటికీ వేద పండితుడెన బ్రాహ్మణుని నుంచి పన్ను 
(ఇ (oe) జాని ఇర ర్లు 

వసూలు చేయరాదు. ఆ రాజ్యంలో నివసించే శ్రోత్రియ బ్రాహ్మణులకు ఆకలి బాధ కలుగనీ 
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యరాదు.” (7-133) 

ఉద రాజా రాజ్యంలో అయితే శ్రోత్రియ బ్రాహ్మణుడు ఆకలితో అలమటిసాడో అని 

కాలంలోనే ఆ రాజ్యం కరువు వాతను పడుతుంది.” (7-134) 

“తన రాజ్యంలో చిన్నచిన్న వర్తకాలు చేసుకొని జీవించే సంచార బడుగు వ్యాదారస్తుల 

a వావ్ (ad wa _ a న్ 

నుంచి వార్షిక పన్ను రూపెణా రాజు బహు స్వల్పంగా పన్ను విధించవచ్చు.” (7-137) 

“కాయకప్టంతో బతికే చేతివృత్తుల వారు, శిల్పులు, సేవలు చేసేవారి నుంచి రాజు 
జావ ఎ 

ప్రతి నెలా ఒకరోజు పాటు వెట్టి చాకీరి చేయించుకోవచ్చు.” (7-138) 

“గుడ్డివాడు, పిచ్చివాడు, కుంటివాడు, డెబ్బయి ఏళ్ల పైబడిన ముసలివాడు, పండితు 

లైన పురోహితులకు గొప్పగా ప్రయోజనం చేకూర్చేవాడు వీరెవరినీ పన్నులు కట్టమని ఏరాజూ 

నిర్భంధించరాదు.” (8-394) 

“యుద్ధం, ఆకమణల వంటి అత్యవసర పరిస్థితులలో, ప్రజలను తన శాయశక్తులా 

రక్షించేటటువంటి రాజు పంటలో నాలుగోవంతు పన్ను తీసుకున్నా అది పాపం కాదులో 

(10-118) 

“రాజు చేయాల్సిన ప్రత్యేకమయిన పని యుద్దంలో విజయం సాధించడము. ఎట 

పరిస్థితిలోనూ, రాజు యుద్ద భూమిలో వెనుకంజ వేయరాదు. ఆయుధాలు ఉపయోగించి 

వైశ్యులనూ గృహస్పులను రకిసూ అలా వారిని పరిరక్షించేందుకు మూల్యం రూపంలో రాజూ 
మా ఠి ఆశ ఎది A | 

న్యాయమయిన పన్ను వసూలు చేయవచ్చు.” (10-119) 

“రాజ్యం సౌభాగ్యవంతంగా వున్నపుడు వర్తక వ్యాపార వర్గాల నుంచి, పండిన పంటలలో 

పన్నెండో వంతు; వ్యక్తిగత లాభాలలో ఏభయ్యో వంతు పన్నుగా వసూలు చేయవచ్చు.” అ 

రాజ్యం క్లిష్ట పరిస్థితిలో వున్నపుడు పండిన పంటలో ఎనిమిదవ వంతు, లేక మధ్యస్థంగా ఆరవ 

వంతు, గొప్ప ఆపద సంభవించినవుడు నాలో వంతు దాకా పన్నుగా వసూలు చేయవచ్చు. కావి 

పెట్టుబడి మీద, యితర చరాస్తుల మీద వచ్చే లాభాల్లో ఇరవయ్యో భాగమే అత్యధిక పన్ను 

వసూలు చేయాలి. ఇంక శ్రామికులు, చేతివృత్తుల వారు, మెకానిక్కులు, తాము శ్రమచేసి 

రాజుకు సహాయపడాలి. కానీ ఎన్నడూ పన్నుకట్టురు. (10-120) 

“జరసపుత్రుడు మొదలయిన సగోత్రులను సపిండులు అంటారు. చనిపోయిన వారి 

ఆసిని సపిండులలో సన్నిహితుడైన వురుషుడుగానీ, స్ట్రీగానీ పొందాలి. వారు లేకపోతే 
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చనిపోయిన వారి ఆస్తి అధమం వంశవారంపర్యంగా చెందవలసిన వారికి దక్కాలి. ఆతర్వాత 

సపిండులు, వారి సంతతి లేక దాయాదులు వారసులవుతారు, లేదా గురువుగారు లేదా 

శిష్యుడు లేదా సహాధ్యాయులు ఆ ఆస్తిని తీసుకోవాలి.” (10-187) 

6౬. 

శారీరకంగానూ, మానసికంగానూ, పవిత్రులయిన, ఇంద్రియోగ్రేకాలను జయించిన బ్రాహ్మణులు 

రూ మృతుని ఆస్తిని పొందాలి. చనిపోయినవారికి ఆ బ్రాహ్మణులు పిండదానాలు చేయాలి. 

అలా చేయడం వల్ల శ్రాద్ధం వంటి విషయాల్లో ధర్మహాని జరగదు.” (9-188) 

“పె చెసిన వారెవరూ లేకుండా వున్నట్లయితే, మూడు వేదాలనూ అధ్యయనం చేసి, 
ఉం 

“చనిపోయిన బ్రాహ్మణునికి వారసులు లేకపోయినా, ఆ ఆస్తిని రాజు ఎన్నడూ ఆసు 
కోరాదు. ఇది ఒక శాశ్వత సూత్రం. కాని వారసులు లేని ఇతర వర్గాల మృతుల అఆస్తుల్చి 

గాజు కోశాగారంలో కలిపేసుకోవచ్చును.” (9-189) 

వివిధ వర్గాల మధ్య పరసర సంబంధాలలో అనుసరించాల్సిన నియమ నిబంధనలను 
ఇం 

గురించి- మనువు కొన్ని సూత్రాలను నిర్దేశించాడు. అవి హిందూ గృహ్యధర్మసూత్రాలలో ముఖ్య 
మైన భాగం. 

నునువు యిలా విధిస్తున్నాడు: 

“ఉత్తమ జన్మ వల్లనూ, ఉన్నతమైన జన్మ మూలం వల్లనూ, ధర్మ శాసనాల పట సరెన 
a. =), రా యూ 

జ్ఞానం అధికంగా ఉండడం వలనూ, యజోపవీతవు విశిషత వలనూ బాహ్మణుడు అన్ని వరా 
Cry - గ Cry లు లా “జ 

లకూ ప్రభువు.” (10-3) 

“అగ్ని-అది (యజ్ఞ వేదిక యందు) వుపయోగపడినా, ఉపయోగపడకపోయినా-ఎలా 
మహాదేవత అవుతుందో, అదే విధంగా మూర్గుడయినా, ఐద్యావంతుడయినా బ్రాహ్మణుడు 

కూడా గొప దేవుడనీ గ్రహించాలి.” (9-317) 
ఉం 

ct ణా ఇగ ఇళ్ళ ఈ విధంగా, బ్రాహ్మణులు అన్నిరక లయిన నికృష్ణమయిన వృత్తులు చేపట్టినప్పటికీ, 

వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ మహోన్నత దేవతయే. కాబట్టి వారిని తపక గౌరవించాలి.” (9-319) 
ఎ, 

“క్రమం తప్పకుండా తమతమ విధులను నిర్వర్తించే అన్ని వర్గాలనీ, తొలి వరం (|బాహ్మణ) పె గ nm 46 
a  . (శూద్ర) దాకా అందర్జీ పరిరక్షించేందుకు రాజు సృష్టింపబడినాడు.” 
7-35 
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“ఉత్తములయిన మంత్రుల సహాయ సహకారాలతో ప్రజలను రకించడాా 
జార స 

చేయాల్సిన దానిని (క్రబుంగా ధర్మసందేశం ప్రకారము నేను చెబుతునా న్నాను ౫ (7- 36) 

3 
eer శలిజన 

“రాజా ఉదయాన్నే లేచి, మూడు వేదాలనూ చదివిన, రాజ్యతంత్రము జాగా 

బ్రాహ్మణులను వూజించి, వారిచ్చే సలహాలనూ, సూచనలనూ అనుసరించాలి.” (7-— —37) 

“ధర్మ నిష్ట గల, వృద్దులయిన, ధర్మశాస్త (గ్రంధాలను అధ్యయనం చేసిన, పవిగ్రముల 

యిన శరీరమూ, “మనసూ గల బాహ్మణులను రాజు నిరంతరమూ గౌరవించాలి. వృద్ధులను 
గౌరవించే వారిని క్రూరమయిన రాక్షసులు సయితం నిత్యమూ సగౌరవంగా చూసారు.” 
(7-38) 

Wort తీవ్రమైన ఆర్థిక లేమి కారణంగా కూడా రాజు బ్రా న్నాణుల ఆస్తులను స్వాధీనం 

చేసుకొని వారికి కోపం తెప్టించరాదు. [బాహ్మణులకు కోపం వస్తే వారు వెంటనే యజం చేపి 

సబలవాహనుడైన రాజును “కూడా శపించి, నాశనం చేయగలరు. (9-313) 

రాజకీయ జీవితంతో సంబంధాలు యిలా ఉన్నాయి. వివిధ వర్ణాల చారి మధ్య 

వుండాల్సిన సాధారణ సాంఘిక సంబంధాలను గురించి మనువు ఈ దిగువ పూత్రాలను 

రూపొందించాడు: 

“గృహస్థు యింట్లో ఐదు వథ్య న్థానాలు, లేక చిన్న చిన్న జీవులను చంపే అవ 

కాశం ఉన్నచోటు ఉన్నాయి. అవి-పొయ్యి, సన్నైకల్టు, చీపురు, రుబ్బురోలు, నిళ్చకుండ. వీటిని 

వుపయోగించడం ద్వారా గృహస్తు పాపాలకు బద్దుడవుతున్నాడు.” (3-68) 

“గృహస్థు యింట్లో ఆయాచోట్ల అజ్ఞానంతో చేసిన పాపాలకు బ్రాయన్చి త్తంగా ప్రతిరోజూ 

ఐదు సంస్కార కర్మలు చేయాలని మహర్షులు నిర్ణయించారు.” (3-69) 

“వేదాల బోధన, అధ్యయనం, వేదకర్మ లేక బ్రహ కర్మ; పిండ, జల ప్రదానాలు పిర్చకర్మ. 

హోమము దేవకర్మ జీవులకు తిండి పెట్టడం భూతకర్మ. అతిథి వూజ మనుష్య కర్మ” 

(3-70) 

“ర ఐదు సంస్కార కర్మలను తమ సామర్యాన్ని బటి ఎవరెతే చేసారో, వారికి ఇంట్లో 
ఇ ళు యా చ 

నివసిస్తున్నందువల్ల కలిగే సూనదోషాలు అంటవు.” (3-71) 

“దేవతలందరికీ యింటో ముట్టించిన అగ్ని మీద అన్నం వండి, హోమం చేసి, రోజూ 
౧ 
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బ్రాహ్మణుడు ఈ దిగువ విధంగా దేవతలకు నైవేద్యం పెట్టాలి.” (3-84) 

ఈ విధంగా దేవతలకు ఆహారాన్ని అర్హించిన తర్వాత మనువు యిలా అదేశిస్తున్నాడు. 

“కుక్కలకు; జాతిభ్రష్టులకు, కుక్క మాంసం తినేవారికి; బోదకాలు, క్రయ రోగాలతో 

శిక్రించబడే _పావులకు, కాకులు, పాముల వంటి పాకుడు జంతువులకు పెట్టవలసిన అన్నాన్ని 

కొద్ది కొద్దిగా బ్రాహ్మణుడు నేల మీద పడవేస్తూ వుండాలి.” (3-92) 

ఆతిధ్యానికి సంబంధించిన నియమాలను యింటి యజమాని ఎలా నిర్వర్తించాలో 

మనువు యిలా చెబుతాడు: 

“ఒకరి యింటికి వచ్చి ఒకే రాత్రి వుండే బాహ్మణుణ్మి అతిథంటారు. అతను చాలా 

సల కాలమే నివసిస్తాడు. తిథంతా, అంటే చాంద్ర దినం అంతా, వూర్తిగా వుండడు.” 
అ pa.) అటో 

(3-102) 

“నిజమైన జ్ఞానమూ, పవిత్ర తలతో జ్వలించే బ్రాహ్మణుని జివ్వాగ్జికి అర్పించిన నైవేద్యం, 

గృహస్థును తీవ్ర వ్యధ నుంచి భయంకరమైన పాపం నుంచీ కూడా విముక్తి చేస్తుంది.” 
(3-98) 

“అత్యుత్తమ అతిథికి శ్రేషుయిన సాయిలోనూ, అటడుగు వ్యక్తికి నికృష్ణమయిన రీతి ద లు థి లు 
లోనూ, సమాన నాయి వ్యక్తికి సమాన స్థాయిలోనూ, వారివారి అర్హతలను బట్టి వారికి 

ఆసనాలు, విశ్రాంతి తీసుకొనేందుకు మంచాలు, పరువులు చూపించి వారు యింట్లో వున్నంత 

కాలమూ గౌరవించి, వారు వెళ్లిపోయేటవ్షడు ఉచితరీతిన సాగనంపవలెను.” (3-107) 

“బ్రాహ్మణుని యింట ఓ క్షత్రియుడు నిర్దేశిత అతిథి గాడు; అలాగే వైశ్యుడూ, 
శూూద్రవర్గానికి చెందినవాడు కూడా. అలాగే అతని ((బాహ్మణుని) ఆత్మీయ మిత్రుడు, రక్త 
సంబంధీకుడూ అతిథులు కారు. అలాగే అధ్యాపకుడు కూడా కాడు.” (3-110) 

“కాని ఒకవేళ అతని (బ్రాహ్మణుని) యింటికి క్షత్రియుడు అతిథిగా వస్తే, బ్రాహ్మణులు 
భోజనం చేసిన తర్వాతనే క్షత్రియునికి కావలసిన విధంగా ఆహారము వండించి పెట్టాలి.” 
(3-111) 

“బ్రాహ్మణుని యింటికి వైశ్యుడూ, శూద్రుడూ అతిథులుగా వస్తే, తన దాతృత్వ గుణం 
చూపి అతను వారికి తప్పక తండి పెట్టాలి. అయితే తన యింటి నౌకరులతో పాటు మాత్రమే 
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న్్; 4 _ పెట్టాలి. (3-112) 

ఒక వర్గానికీ మరొక వర్గానికీ మధ్య సాంఘిక హోదాకి సంబంధించి మమవు ఎంతో 

ఆసక్తికరమయిన కొన్ని ఆదేశాలను కొన్ని ఇచ్చాడు. ఆయన రూపొందించిన సమీకరణం యిలా 
వుంది. 

“పదేళ్ల బ్రాహ్మణుబ్నీ, నూరేళ్ల క్షత్రియుణ్నీ, తండ్రి కొడుకుల్లా భావించాలి. ఆ యిద్దరి 
లోనూ బ్రాహ్మణ బాలుణ్నీ తండ్రిగానే గౌరవించాలి.” (2-135) న 

“ధనం, బంధుత్వం, వయోధిక్యత, నైతిక ప్రవర్తన, చివరగా వేదార్హతత్వ జ్ఞానం-యివన్షీ 

మనుషుల్ని గౌరవనీయుల్ని చేస్తాయి. కాని పైన ఉదహరించిన వాటన్టిటేలోనూ చివరి అంశం 

అత్యంత గౌరవాస్తదమైనది.” (2- 136) 

“తాలి మూడు ఉత్తమ (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య) వర్ణాలకు చెందిన ఏ వ్యక్తయివా 

పైన చెప్పిన ఐదు అర్హతల్లోనూ- -ఎక్కువ అర్హతలూ, స్థాయి పంపాదించితే అత్యుత్తమ గౌరవాన్ని 

షపాందుతొడు. అలాగీ పదవ దశాబ్దంలోకి "అడుగు పెట్టిన శూద్రుడు కూడా” (2-137) 

“రథం మీద వేళ్ళేవారికీ, తొంభై ఏళ్లు పైబడిన వానికీ, రోగిష్టికీ, బరువు మోస్తున్న 

వానికీ, స్తీకీ, గురువు యింటి నుంచి తిరిగి “వస్తున్న వురోహితువికీ, రాజుక్సీ పెళ్ళి కొడుక్కీ 

పక్కకు తొలిగి దారినివ్వాలి.” (2-138) 

“పైన చెప్పిన వారంతా ఒకేసారి ఎదురైతే, యింటికి తిరిగి వస్తున్న పురోహితుడి, 

రాజునీ మిగిలిన "వారికన్నా ఎక్కువగా గౌరవించాలి. ఆ యిద్దరిలోనూ యింటికి తిరిగి వస్తున్న 

వురోహితుడు రాజుకన్నా ఎక్కువ గౌరవనీయుడు.” (2- 139) 

సాంఘిక హోదాకి సంబంధించిన సూత్రాలను ఉదహరిస్తున్నవుడు, అభినందనకు సంబం 

దించిన నియమాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి: 

పెద్దవాళ్లని చూడగానే లేచి నమస్కరించే స్వభావం, వారి పట్ల అచంచలమైన గౌరవం 

వున్న యువకునికి నాలుగు విధాల అభివృద్ది కలుగుతుంది. అవి ఆయుప్పు, విద్య, 'పేరుప్రఖ్యా 

తులు, బలం.” (2-221) 

“నమస్కారము” అన్న వెంటనే బ్రాహ్మణుడు పెద్దవారితో యిలా అనాలి.-*ఫలానా 

పేరు గల నేను...” అని తన పేరు చెప్పుకోవాలి. (2- _122) 
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“కొందరు సంస్కృత భాష తెలియనివారు తన పేరు యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించ 
కపోతే వారితో విజ్ఞుడం యిలా చెబుతాడు.-“అంటున్చది నేను” అని అన్ష్మి వర్ణాల స్త్రీలను 

oy 

అదేవిధంగా అతడు సంబోధిస్తాడు.” (2-123) 

అదేవిధంగా అతడు అన్ని వర్గాల స్త్రీలనూ సంబోధి సాడు. 
రా అతో 

“అభివాదం చేసి తన పేరు చెపిన తర్వాత భో? అంటూ శబ్దం చేయాలి. విజ్ఞుల 
యె పె 

అభిప్రాయంలో “భో ధాతువుకు పూర్తి పేరుతో సమాన లక్షణాలున్నాయి.” (2-124) 

జక (బహ్మణుడు, తనకు చేసిన నమన్కొరానికి మారుగాయిలా చెనాలి: “ఆయుష్మా 

న్భవ, సామ్య” అని ఆశీర్వదించాలి. అతని పేరుకు చివర అచ్చును ద్గీర్ణంగా వుచ్చరించాలి. 
ఆ పేరు హలంత పదమయితే ఆ పొల్లు అక్షరానికి ముందున్న అచ్చును దీర్హంగా మూడు 
మాతల కాలం పాటు పలుకవలెను.(2-125) 

“అభివాదానికీ ప్రత్య భివాదం చేయడం తెలియని బ్రాహ్మణుడు శూద్రునితో సమానము. 
అందువల్ల అతనికి విద్యావంతుడు అభివాదము చేయరాదు.” (2-126) 

“విద్యావంతుడు, తనను కలిసిన పురోహితుణ్ణి “మీ భక్తి అభివృద్ధి చెందుతుందా” లనీ, 
క్షతయుణ్బి (యుద్దంలో) “మీరు గాయపడలేదు గదా” అనీ, వైశ్యుణ్ని మీ ఆస్తి భద్రమే గదా” 
అనీ; శూద్రుజ్ని “ఆరోగ్యంగానే వున్నావు గడా అనీ ప్రశ్నించాలి. వారిని వరుసగా కుశలమా, 
అనామయమా, క్షమమా, అనారోగ్యము లేదు గదా! అని అడుగవలెను” (2-127) 

మతం గురించి, మత సంస్కారాలను గురించీ, యజ్ఞం గురించి మనువు నిర్దేశించిన 
నియమాలు. గుర్తు పెట్టుకో దగ్గవి. 

మత సంస్కారం గురించి, యజ్ఞాలను గురించి మనువు యీ క్రింది విధంగా ఆదేశాలు 

జారీ చేశాడు. 

“సహస్థుడు ఐదు ప్రదేశాలలో వధ చేస్తాడు. లేక చిన్నచిన్న జంతువులను చంపుతాడు. 
ఆ ప్రదేశాలు ఏవంటే-లఅతని పొయ్యి, సన్నైకల్లు, చీవురుకట్ట, రోలు, రోకలి, నీళ్ళ బిందె-అనేవి. 
వీటిని ఉపయోగించేటవ్షడు పాపంచేత బద్దుడు అవుతాడు.” (3-68) 

“పై వాటివల్ల కలిగే పాపాన్ని తొలగించుకోవడానికిీ గృహస్థులు వరుసగా పంచ సంస్కార 
కర్మలు ప్రతిరోజూ ఆచరించాలని గొప్పవారైన బుషులు నిర్దేశించారు” (3-69) 
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“వేదాల్ని చదవటం, చెప్పటం-వేద (బ్రాహ్మం కర్మ పిండమూ వీటిత 
వదలటం పితృకర్మ హోమం చేయటం దేవకర్మ. ధాన్యాన్ని గాని లేక ఇతర ఠి 
జంతువులకు ఇవ్వటం భూతకర్మ అతిథివూజ మనుష్య కర్మ, స పంచయ ట్ గ్ర = య న ఠా 

వ 

“పంచ సంస్కార కర్మ క్రమం తప్పకుండా రోజూ ఎవరి శక వ్రనుసారం = వారు ఆచపిం 

చాలి. వీటిని విడువకుండా ఎవడైతే చేస్తాడో అతడు ఇంట్లో వున్న సూనదో 
(3-71) 

దీని తర్వాత- అందరూ ఈ కర్మల ఫలాన్ని పొందటానికి అర్హులు కారనీ; వీటిని ఆచ 

రెంచటానికి అందరికీ హక్కు లేదని మనువు చెబుతాడు. 

ఈ సంస్కార కర్మలు చేయటంలో శూద్రుల, స్త్రీల సి స్పితిని మనువు ఇలా విర్వచిస్తాడు. 

వునుచు దృష్టి ప్రకారం స్త్రీలు: 

“ల శరీరాలు పరివూర్ణతను సంతరించుకోవాలి. అంటే జంధ్యం మనహి, అవే 

సంస్కారం స్త్రీలకు కూడా అదే “వయసులో, అదే క్రమంలో నిర్వహించాలి. ఆయితే సి స్త్రీలకు 

వాటిని నిర్వహించేటప్పడు వేదమంత్రాలు చదవవలసిన అవసరం లేదు.” (2-66) 

శూద్రుల విషయంలో, మనువు యిలా చెపాడం: 

“శూద్రులు సయితం తాము చేయవలసిన విధులను తెలుసుకొని వూర్తిగా వాటివి 

ఆచరిస్తూనే, గృహస్థ సంస్కారాలు నిర్వహించడంలో (మిగతా మూడు వర్ణాల) ఉత్తముల 

ఆచరణను అనుసరించవచ్చు. ఏ పవిత్ర మంత్రాలూ వాడకుండా కేవలం ప్రార్థన నలూ, కీర్తనల 

తోనే వారు ఈ కర్మలు చేయాలి. అందులో ఎలాంటి పాపమూ లేదు. పైగా వారు (ఆ 

శూద్రులు) ప్రశంసాపాత్రులవుతారు. 

ఒక వ్యక్తికీ జంధ్యం వేసే కర్మకాండ, అతి ముఖ్యమైన మత సంస్కారం. 

“గర్భాష్టకమనగా, ఏడవ సంవత్స రంలో బాహ్మణునికీ, పదకొండవ సంవత్సరంలో క్ష 

యునికీ, పన్నెండవ సంవత్సరంలో వైశ్యు నికీ, తండ్రి ఉపనయనం చేయాలి.” (2-36) 

“తన కొడుకు బ్రహ్మజ్ఞానం పొందాలని కోరే బ్రాహ్మణుడు బాలుని అయిదవ ఏట; తన 

కొడుకు శక్తివంతుడు కావాలని కోరే క్ర క్షత్రియుడు బాలుని ఆరవ ఏట్య తన వుత్రుణ్ణి వర్తకంలో 

దింపాలనుకునే వైశ్యుడు పిల్లవాని ఎనిమిదవ ఏట కూడా ఉపనయనం shed 
ఎ ధా 
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(2-37) 

“బాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులకు వరుసగా పదహారు, ఇరవై రెండు, ఇరవై నాలుగేళ్లు 

దాటకుండానే గాయత్రీ మంత్రం ఉపదేశించాలి.” (2-38) 

అ ఆతా అ ( 
“ఆతర్వాత, ఉపనయనం కాని పై మూడు వర్ణాల బాలకులు “వ్రత్యులు' లేక వర్షభష్టు 

లవుతారు. గాయత్రికి దూరమై విజ్ఞుల నిందలకు గురియౌతారు.” (2-39) 

“గాయత్రి ఒక మంత్రం. దాని ప్రాధాన్యాన్ని మనువు యిలా చెబుతాడు: 

“బహ్మ మూడు వేదాల అకార, ఓకార, మకారాలను పితికాడు. అవి కలిసి ఓంకారము 

య్యాయి. వాటితోపాటు “భూః భువః సువః” అంటే భూమి, ఆకాశం, స్వర్గం చేరాయి.” 

(2-76) 

“మూడు వేదాల నుంచీ, పరమ స్థానంలో సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మ (తత్! అనే పదం 

మొదలుగాగల సావిత్రి లేక గాయత్రి మంత్రం మూడు పాదాలనూ కూడా పిలికేడు. (2-77) 

“ఓంకారయుక్త త్రిపద గాయత్రిని ఉభయ సంధ్యల్లోనూ జపించే వేదాధ్యాయి అయిన 

వురోహితునికి మూడు వేదాలు పఠించడం వల్ల కలిగే పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.” (2-78) 

“వెయ్యి పర్యాయాలు చొప్పన ఆ మూడింటినీ (ఓం, వ్యాహృతి, గాయత్రి) జపించే 

ద్విజుడు నెలరోజులపాటు అలా జపిస్తే, పాము కుబుసం విడిచనట్టుగా, మహాపాపం నుంచి 

సయితం విముక్తుడవుతాడు.” (2-79) 

“బాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులు గనుక సకాలంలో సంధ్య వార్చడం, గాయత్రిని జపించడం 

విడిచినట్టెతే సజ్జనుల నిందకు గురవుతారు.” (2-80) 

“ఓంకారము మొదలైన వ్యావృత్తులు మూడు, మూడు పాదాలు గల గాయత్రి వేదానికి 

ముఖం వంటిది లేక వేదం తాలూకు ప్రధాన భాగం.” (2-81) 

“మూడు సంవత్సరములపాటు ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా ఎవరైతే ప్రణవ వ్యాహృ 

తితో కూడిన గాయత్రిని జపిస్తాడో, అతను పరబ్రహ్మకు చేరువవుతాడు. వాయు సమానమైన 
చలనం, కామచారుడైన బ్రహ్మ స్వరూపం పొందుతాడు.” (2-82) 

“స్వరూపం ఓంకారం పరమాత్మ పరమాత్మ మీద మనసును నిలిపిన ప్రాణాయామం 

ముక్తి హేతువు. అయితే ఏదీ కూడా గాయత్రి కంటే గొప్పది కాదు. మౌనంకంటే సత్యవచనం 
ఉత్క్భష్టం.” (2-83) 

“వేదవిహితయైన యాగాలూ, హోమాలూ అన్నీ స్వరూపం చేతనూ, ఫలం చేతనూ 
నశించును. ఆలా నాశనం కానిది ఓం’ కారం. అందుకే దానిని అక్షరం (నాశనం లేనిది) 

ఆంటారు. అది భగవంతునికి చిహ్మం. అతను సర్వజీవరాశులకూ ప్రభువు.”(2-84) 
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“దేవుని నామ్నా మాటిమాటికీ ఉచ్చరించడం యజ్ఞాన్ని పదిసార్లు చేయడం, కన్నా 
లా న్ ' 

వుత్తమమైనది. ఏ మనిషి దానిని వినకపోతే వందసార్లు చేయడంకన్నా శ్రేష్టం. అదీ కేవలం 
౨| 

మనసులోనే జపిస్తే వెయ్యి యజ్ఞాలకంటే వృత్తమంగ (2-85) 

“సవ్యంగా చేసిన నాలుగు గృహ కర్మలూ కలిసి కూడా గాయత్రిని జపించడమనే 

యజ్ఞంలోని పదహారవ భాగంతో సమానం కావు.” (2-86) 

ఉపనయనం నూతన జన్మతో సమానం. 

“తల్లిదండ్రులు తము పరసర ఆనందం కోసం కలియడం వల తలి గర్భంలో పడడం 
న్! న్ని గొ 

ద్వారా పొందేది కేవలం మానవ జన్మ మాత్రమేనని తెలుసుకోవాలి”. (2-147) 

“కాని వేదజ్ఞాని అయిన ప్రధానాచార్యుడు దైవమాత “గాయత్రి. ద్వారా ప్రసాదించేది 
నిజమయిన జన్మ ఆజన్మ జరా, మరణాలకు ఆతీతమయినది.” (2-148) 

“ద్విజునికీ మొదటి జన్మ తల్లి వల్ల, రెండవది ఉపనయనం వల్ల, మూడవది యజదీక 
యు ౧ రా జో 

వల్లనూ కలుగుతాయి. ఇది వేద విహితము.” (2-169) 

“వీటిలో పవిత్రమయినది, మౌంజీబంధం, జంధ్యముల ద్వారా గుర్తించబడే ఉపవయవం, 

ఈ జన్మకి తల్లి గాయత్రి; తండ్రి ఆచార్యుడు.” (2-170) 

ఈ సంస్కారాన్ని శూద్రులకూ, స్త్రీలకూ మనువు అనుమతించలేదు: 

“కానీ ఎవడైతే (బ్రాహ్మణుడు సాయం ప్రాతస్పంధ్యల్లో చేయాల్సిన జపాల్షి ఆచరించడో 

అతడు శూదునిలా ద్విజుల కర్మలన్నిటిని కోల్లోతాడు.” (2-103) 

విద్యకీ, జ్ఞానానికీ సంబంధించి సూత్రాలను మనువు నిర్దేశించడం మర్చిపోలేదు. మనువు 

He) సర క బ్య సార్వజనిక విద్య గురించి పన్నెత్తి మాట్లాడలేదు. ఆయన దాని (సార్వజని విద్య) ప్రయోజనావ్షి 

గుర్తించడం గానీ దాన్ని అమలు చేయాలని రాజుకి గాని రాజ్యానికి గాని బాధ్యతగా విర 

శించాలని గాని గుర్తించలేదు. పవిత్రమయిన మత సాహిత్యం (అంటే .వేదాల అధ్యయవాన్షి) 

గురించి మాత్రమే మనువు పట్టించుకున్నాడు. 

వేదం గురువు వద్ద, ఆయన అనుమతితో నేర్చుకోవాలి. వేదాలను సొంతంగా (గురువు 

సహాయం లేకుండా) చదవడం గాని, అధ్యయనం చేయటం గాని చేయకూడదు. ఆలా చేస్తే 

అది దొంగతనం అవుతుంది. 

“గురువు అనుమతి తీసుకోకుండా వేద జ్ఞానం సంపాయించడం, వేదాన్ని దొంగిలించివ 

దోషంగా భావించాలి. అతను నరకహింస . అనుభవిస్తాడు.” (2-116) 

జా 
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“స్త్రీలకు వేద మంత్రాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆ విధంగా శాన్త్రాన్ని నిర్ణయిం 

చడం జరిగింది. మంత్రయుక్త సంస్కారం, వాపం పోగొట్టి మంత్రాల జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల 

పావులయిన స్త్రీలు అసత్యంతో సమానమైన హీనులు. ఇది తిరుగులేని సత్యం.” (9-18) 

“వేదాధ్యాత వేదాన్ని సస్వరంగా, వర్గాలను స్పష్టంగా వుచ్చరించకుండా చదువరాదు; 

శూదుని సమక్షంలో కూడా వేదం చదువకూడదు. అలాగే రాత్రి చరమ ఆయామంలో 

వేదాధ్యయనం మొదలుపెడితే అలసిపోయినా కూడా ఆపి నిద్రపోరాదు.” (4-99) 

ఈ నిషేధం వాత్యులకూ అంటే మూడు ఉన్నత వర్గాల నుంచి కుల బహిష్కరణకీ 

గురి అయిన వారికీ వర్తిస్తుంది. మనువు యిలా చెబుతున్నాడు. 

“అపవిత్రులయి, ప్రాత్యులయిన వారితో ఏ బ్రాహ్మణుడు కూడా దురవస్థలో (బతు 

కుతెరువు కోసమయినా, భౌతిక సంబంధమున్ననూ బాంధవ్యం వల్ల గాని, వేదాధ్యయనం 

చేయరాదు. (2-40) 

అయోగ్యుల కోసం వేదబోధ, యజ్ఞం చేయడం మనువు నిషేధించాడు. 

“వేదం రానివాడు యజ్ఞం చేసినా; స్తుగానీ, నపుంసకుడు గానీ యజ్ఞం చేసినా; పురో 

హితుడు ఆ యాగం ముగిసిన తర్వాత బలిని భుజించడం గానీ, వేదమంత్రాలు చదవడం 

గానీ చేయరాదు.” (4-205) 

“యజంలో ఆయాజకులు వేసే హవిసు, సజనులకు దురదుషాన్సీ, దేవతలకు అయిన్న 
ఖా సె జై లు! రు 

తనీ కలిగిస్తుంది గనుక వారిచేత హోమాలు వగయిరాలు చేయించకూడదు.” (4-206) 

“వర్గ బహిష్క్ఫుతులు చేసే యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడం, ముక్కూ మొహం తెలియని 
ma. ' rn 

వానికి దహనక్రియలు చేయడము, ఒక అమాయకుణ్ణి నాశనం చేయడానికి కర్మకాండలు నిర్వ 

ర్తించడం, అహింస అనే పేరుగల అపనిత్ర యజ్ఞాన్ని నిర్వహించడం వంటి పాపాలు చేసినవాడు 

మూడు ప్రాజాపత్య తపస్సుల ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవచ్చును.” (10-198) 

చట్టం ముందు సమానత్వం గురించి చూద్దాం. సాక్షులుగా వచ్చిన వారు మనువు 

న జా a ల 5 an నిర్దెశించిన ప్రక రం ఈ కంది విధంగా ప్రమాణ సక రం చెయ్యాలి. 

“న్యాయాధిపతి ఉదయమే తాను స్మానాధికాలు ముగించుకొని శుచిగా వుండి, శుచిగా 

వున్న ద్విజుణ్ణి పిలిచి, దేవుని చిహ్మమయిన విగహం ఎదుట బ్రాహ్మణుల సమక్షంలో అతని 
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సాక్ష్యం వినాలి. సాక్షి ఉత్తరానికో, తూర్ప్తుకో తిరిగి ఉండాలి. ఆవిధంగా సర్యాన్షి విర్లారించి 
తీర్లు వినిపించాలి.” (8-87) క 

“వెప్పిమని బ్రాహ్మణుణ్ఞి, “నిజం పలుకిమవి క్షత్రియుణ్ణి, అబద్దం చెబితే పాడి ఆవువీ, 

ధాన్యాన్ని, బంగారాన్ని దొంగిలించిన పాపం చుట్టుకుంటుందని వైశ్యుణ్హి అబద్దం చెబితే అన్ని 
రా (ఇ 

పాపాలు నికే చుట్టుకుంటాయని శూద్రుణ్చి (న్యాయాధికారి) అడగాలి.” (8-88) 

“సత్యం మీద ఒట్టు వేసి చెప్పి అని పురోహితుణ్నీ, తన గుర్రంమీద లేదా ఏనుగు మీద 

లేదా ఆయుధాల మీద ఒట్టువేసి చెప్ప అని క్షత్రియుణ్బీ తన పాడి పశువుల మీద, ధాన్యం 

మీద, బంగారము మీద ఒట్లు పెటమని వెళ్యుణ్చీ, అబద నాక్ష్యం చెబితె అన్ని సానాలూ 
లు అ a ఢా Ag 

తనకే చుట్లుకొనుగాక అని శ్రామికుణ్ణి ఒట్టు పెట్టించాలి న్యాయాధిపతి.” (8-113) 
డర aC) (ae) రు 

తవడు సాక్ష్యం యిచ్చేవారితో ఎలా వ్యవహరించాలో మనువు నిరేశించాడు. తవడు 
6౨ A ద 

సాక్ష్యం చెపడం నేరం అంటాడు మనువు. ఇంకా యిలా చెబుతాడు. 
న! 

“న్యాయం చేకూర్చడంలో అపజయాన్ని నివారించేందుకు గానూ న్యాయ విచారణలో 

చ అ చర్యా 3 & ఇ 
గతిరోధాన్ని తొలగించేందుకుగాను, తప్పడం సాక్ష్యాలు చెప్పేవారికి ప్రాచీన రుషులు ఈ శిక్షలు 

నిర్చేశించారు.” (8-122) 

h 
é క్షి & ఆవ షా 
“క్షతియులు, వారికంటే క్రింద ఉన్న మూడు వర్ణాల వారికీ తప్పడం సాక్ష్యం యి 

రాజు ముందుగా జరిమానా విధించి, ఆతర్వాత వారిని దేశం నుంచి బహిష్కరించవలెను. ఆ 

బాహ్మణుడయితే కేవలం దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టవలెన .” (8-123) 

Dh Le 

కాని మనువు ఒక మినహాయింవునిచ్చాడు. 

“స్త్రీలతో సరసమాడుతున్నపుడూ, వివాహ ప్రస్తావన తెచ్చినవుడూ, గడ్డినిగానీ, పళ్లవిగావీ 

9 ఇప 5 బుస & ఉర 

ఆవు సేసినవుడూ, యజ్ఞం చేయడానికి చెక్కలు అసుకు వెల్లినవుడూూ, బాహ్మణున్ని రక్షిస్తానని 

చెపినపుడూ, తేలికయిన ఒట్టు పెట్టుకోవడం తీవ్రమయిన నేరం.” (8-12) 
9౨ 

న్ 9 

వ్యాజ్యాలలో పక్షాలుగా ఉండే వివిధ వర్గాల వారి నా బక్ష స్పతులను గురించి కొల 

నేరాలను చర్చిస్తూ మనువు వివరించాడు. 

పరువునషం అనే నేరాన్నై వీసుకుందాం. మనువు యిలా అంటాడు: 
లు 
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“క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణునికి మానహాని కలిగిస్తే అతనికి వంద పణాలు జరిమానా, 
అలాగే వైశ్యువికైతే నూట యాభై వణాలు లేక రెండు వందల పణాలు, అదే నేరం ఒక 

కర్మకారుడు గానీ, శూద్రుడు గానీ చేస్తే కొరడా దెబ్బలు కొట్ట్లవలెను.” (8-267) 

“బ్రాహ్మణుడు కృత్రియుణ్బి దూషించి మానహాని కలిగిస్తే, అతనికీ యాభై పణాలు, అడే 

వైజ్యుని తీవ్రంగా అవమానిస్తే పాతిక పణాలు, శూద్రుళ్ణయితే పన్నెండు పణాలు దండనగా 

విధించాలి.” (8-268) 

ఇహ అవమానపరచడమనే నేరం గురించిమనువు ఇలా అంటాడు: 

“శూద్రుడు ద్విజుజ్ని పాపపు తిట్లు తిట్టి అవమానిస్త శూద్రుని నాలుకను చీరెయ్యాలి. 
కారణం వాణు బ్రహ్మపాదం నుంచి పుట్టినవాడు-అధముడు గనుక.” (8-270) | 

“శూద్రుడు బ్రాహ్మణాదులను “ఓరీ దేవదత్తా! బ్రాహ్మణాధముడా!” అనే దూషణలోవటె 

తిరస్కారంతో పేరు, జాతి ఎత్తిగనక తిడితే వాడి నోటిలో యెర్రగా కాల్చిన పది అంగుళాల 
ఇనుప చువ్వను దూర్చాలి.” (8-271) 

“తనకి కొద్దిగా ధర్మం గురించి తెలుసునన్న అహంకారంతో శూద్రుడు ఏఏ విధులు 
బ్రాహ్మణులు చెయ్యాలో వారికి ఉపదేశిస్తే దానికి దండనగా రాజు వేడివేడి నూనెను ఆ 
శూద్రుని నోట్లోనూ, చెవుల్లోనూ పోయించెయ్యాలి.” (8-272) 

దూషించడమవే నేరం గురించి మనువు ఇలా అన్నాడు: 

“బాహ్మణుడూ, క్షత్రయుడూ పరస్తరం తట్టుకొన్నవుడు, దండ శాస్త్రజ్ఞడయిన రాజా 

i ఫ్ దండన బ్రాహ్మణునికీ; క్షత్రియునకు మధ్యమంగా వున్న దండన విధించాలి.” 
8-276 

“వైష్యడూ, శూద్రుడూ, తిట్టుకుంటే, బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకిచ్చిన దండన మల్లేనే వారి 
వారి వర్ణ న్ధాయివి బట్టి దండన విధించాలి. శూద్రునికి నాలుక తెగగోయనవసరము లేడు. - 
ఇది నిర్ధారిత దండన.” (8-277) 

దౌర్హన్య నేరానికి మనువు విధించిన శిక్షలు ఇవి: 

tk ( శూద్రుడు ఏ అవయవచంతో అగ్రవర్ణాల వారిని కొడతాడో, ఆ అవయవాన్ని రాజూ 
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తిని బట్టి చీల్చడం గాని, కోసి వేయించడం గానీ చేయాలి. ఇది మనుశాసనం.” 

.... “శూద్రుడు చెయ్యెత్తిగాని, కర్రైత్తిగాని కొడితే, ఆ చేతిని నరికివేయించడమూ, కాలెతి 

తంతే, ఆ కాలు తీయించివేయడమూ రాజు చేయాలి.” (8-280) 

సాంకా క్తి యం అహంకార నేరానికి శిక్ష మనువు యిలా చెబుతున్నాడు. 

“పాగరుబోతు తనంతో శూద్రుడు అగ్రవర్ణాల వారితో పాటుగా ఒక ఆసనం మీద 

కూర్చుంటే అతని వీపుపై కాలుతున్న లోహంతో వాతలు వెసి, అతల్ను దేశం నుంచి బహెష్క, 

దించాలి. లేదా రాజు ఆ శూద్రుని పిర్ర కోయించాలి-వాడు చావకుండే విధంగా” (8-281) 

“శూద్రుడు గర్వంతో అగ్రవర్లులపై ఉమ్మివే స్తే-లఅతని రెండు పెదాలూ, ఉచ్చపో స్తే-అతని 

జననాంగాన్నీ, వారివైవుగా అపానవాయువు వదిలితే అతని ముడ్డిని రాజు కోయించాలి.” 

(8-282) 

“గర్వంతో బాహ్మణుళ్న బాధించాలని శూద్రుడు అతని జుటునీ, పాదాలనూ, డాని, 
య ర్జు 

గొంతునీ, వృషణాలను పట్టుకుంటే, వెనకా ముందూ ఆలోచించకుండా రాజు అలాచెసిన 

శూదుని చేతులను కోయించాలి.” (8-283) 

వ్యభిచార నేరం విషయంలో మనువు యిలా చెప్తాడు: 

“శూద్రుడు బ్రాహ్మణుని భార్యతో వ్యభిచరిస్తే, అతను మృత్యు దండనికి అర్హుడు. 

నాలుగు వర్లాలవారి భార్యలూ ఎక్కువగా రక్షింపతగినవారు.” (8-359) 

“ఉత్రమజాతి కన్యతో అధమజాతి వురుషుడు శృంగారం జరిపితే, పద్దతిననుసరించి 

అతనికి శిక్ష విధించాలి. కాని అదే సజాతీయమైన కన్యను పొందితే ఆమె తండ్రి యిష్టపడితే 

శుల్కం యిచ్చి, ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవచ్చును.” (8-366) 

(ఆమె యింట్లో కుటుంబ రక్షణలో వున్న లేక లేని బ్రాహ్మణ స్త్రీతో శూద్రుడు 

వ్యభచరించతే శూద్రున్ని యిలా శిక్షించాలి) “ఆమె రక్షణలో లేకపోతే అతని జననాంగ 

ఛేదనమూ, అతని యావదాస్తీ జన చేయడం జరుగుతుంది. అదే రక్షణలో వున్న బ్రాహ్మణ 

స్త్రి అయితే, సర్వస్తమూ, అతని జీవితం సయితం పోగొట్టుకుంటాడు.” (8-374) 
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అ § స్ 3 wy et 

చేసుకోవడమే, గాకుండగా అతనికి ఒక ఏడాదిపాటు కారాగారవాస శిక్ష విధించడం జరుగు 

తుంది. అదే క్షత్రియుడయితే, అతనికి వేయి పణాలు జరిమానా మీదుమిక్కిలి గాడిద 

ఉచ్చపోసి అతని తల గొరిగించడమూ శిక్ష.” (8-375) 

“కాని భర్త రక్షితకాని పురోహతుని భార్యతో వైశ్యుడుగాని, క్షల్రియుడుగాని వ్యభిచ 

రించెనేని రాజు వైశ్యునికి అయిదు వందల పణాలూ, క్షత్రియునికి వెయ్యి వణాలు దండన 
విధించాలి.” (8-376) 

“ఆ ఇద్దరు, రక్షణలో వున్న నుగుణవతి అయిన బాహ్మణ స్త్రీతో విషయవాంఛలు 
5 క్ తిచే నిక నెక క తగల తీర్చుకుంటే ఆ ఇద్దరికి శూద్రునికిచ్చే శిక్షలాంటి శిక్ష విధించాలి. లేదా రెల్లుగడ్డిత్ తగలబెట్టి 

అయినా మరణదండన విధించాలి.” (8-377) 

“రక్షణలో వున్న క్షత్రియతో వైశ్యుడు లేదా వైశ్య స్త్రీతో క్షత్రియుడు శరీర సుఖం 
అనుభవిస్తే, ఇద్దరికీ రక్షణలేని బ్రాహ్మణ స్త్రీ విషయంలో విధించిన శిక్షే వీరికీ విధించాలి.” 
(8-382) 

“కాని ఒక బ్రాహ్మణుడు రక్షణలో వున్న రండు వర్గాల (క్షత్రియ, వైశ్య) స్త్రీలతో 

వ్యభిచారం చేస్తే అతనికి వెయ్యి పణాలు శిక్ష ఎధించాలి. అదే రక్షణలో వున్న జూద స్త్రీతో 

క్షత్రియుడుగాన్సీ వైశ్యుడుగానీ శరీర సుఖం అనుభవిస్తే వారికి కూడా చెరో వెయ్యి పణాలు 
జరిమానా విధించాలి.” (8-383) 

“రక్షణలో లేని క్షత్రియ స్త్రీతో వైశ్యుడు సంయోగం చేస్తే అతనికి జరిమానా ఐదు 
వందల పణాలు, కాని అదే తప్పని ఒక క్షత్రియుడు చేస్తే ఉచ్చపోసి బుర్ర గొరిగించడం గానీ, 
అదే జరిమానా కట్టడంగానీ చేయాలి.” (8-384) 

“ఒక బ్రాహ్మణుడు అరక్షిత క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర స్త్రీలతో సంయోగం చేస్తే ఐదేసి 
వందల పణాలు చొప్పన జరినూనా. చండాలస్త్రీతో వ్యభిచరి స్తే, వెయ్యి పణాలు జరినూనా 
కట్టాలి.” (8-385) 

వివిధ నేరాలకి దండన పద్ధతిలో మనువు పధకంలో ఈ అంశం మీద చాలా అనకిర 
వుయిన వెలుతురు ప్రసరిస్తోంది. ఈ దిగువ అత్యవసర ఆదేశాలను పరిశీలించాలి: 

“వ్యభిచార నేరం చేసిన వురోహిత వర్గంలోని వారికి మరణ దండనకీ బదులుగా 
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అవమానకరమయిన శిరోముండన దండన విధించడం జరుగుతుంది. ఇదే ఇతర వరాల వారికి 
ల ౯a 

విధించే శిక్ష మరణ దండన వరకూ సాగుతుంది.” (8-379) 

“బాహ్మణుడు ఎన్ని సాపాలు చేసినా రాజు అతణ్ని చంపరాదు. అతణ్ని రాజు తన 

రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించవచ్చు. అయితే బ్రాహ్మణుణ యావదాస్తీ భద్రంగా వుంచాలి. 

అతని శరీరాన్ని ఏమీ చేయరాదు.” (8-380) 

క ఉద్దేశవూరకంగా యోగ్భుడయిన క్షతియుణ్బి చంపితే, దీనికి ధయ న్సెత్తం, బాహ్మణున్ని 

చంపితే చేసే ప్రాయశ్సిత్తంలో నాల్గవ వంతు. అదే బైశ్యుళ్ద ఇ్నాయితే, ఎనిమిదో వంతు ప్రాయశ్చిత్తం, 

తన ధర్మం సరిగా చేసుకొనే శూద్రుణ్ణి చంపితే పదహారవ భాగం ప్రాయశ్చి నెర్త దండన.” 

(11-127) 

“కానీ ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎలాంటి ఉదేశమూ లేకుండా క్షత్రియుత్నో చంపితే శుద్దికి 
౧ లావు ) ఆ 

అతను మత సంస్కారాలను ముగించి ఉత్తమ బాహ్మణునికీ ఒక ఎద్దునీ, వేయి అవుల్నీ 

దానంగా యివ్వాలి" (11-128) 

ఓల్రేక్ర (బ్రాహ్మణుని చంపినందులకు మూడు ఏళ్లపాటు జాన, కర్మెంద్రియాలను బంధించి 

గెడ్డాలనూ, మీసాలనూ పెంచి, | గ్రామానికే దూరంగా ఓ చెట్టు క్రింద బ్రహ్మహత్యా బ్రాయన్చిత్తం 

ఆవరించి శుద్ద పొందవచ్చు.” (11-129) 

“అతను మంచి నడవడి గల వైశ్యుణ్ని ఎలాంటి దుర్చ్భుద్ది లేకుండా చంపితే, ఆ 

ప్రాయశ్చిత్తం ఒక సంవత్సరంపాటు ఆచరించవచ్చు. లేదా వురోహితులకు నూరు గోవులనూ 

ఒక ఎద్దునూ దానంగా యివ్వాలి” (11- 130) 

“లదే యాదృచ్చికంగా ఒక శూద్రుణ్న చంపితే, ఆ ప్రాయశ్చిత్త వ్రతం వూర్తిగా ఆరు 

మాసాలు చేయాలి. లేదా పది తెల్లావులనూూ ఒక ఎద్దునూ పు వురోహితులకు దానంగా 

యివ్వాలి (11-131) 

“బ్రాహ్మణున్ని చంపడం కన్నా ఘోరమైన నేరం ఈ భూమి మీద మరొకటి లేదు. గనుక 

జూ బ్రాహ్మణుని చంపాలన్న ఆల్ 5శచనని సయితం మనసులోకి రానీయరాడు.” (8- -381) 

“ఒకే నేరం ఎన్నిసార్లు పునరావృతం అవుతోంది? ఏ చోట్లో? ఏ కాలంలో? నేరస్తుడు 

శిక్ష అనుభవించే శక్తి కలవాడా? విధించిన జరిమానా కట్టే సామర్ధ్యం ఆతనికుందా? నేరం 

ఏమిటి? మొదలయిన అంశాలను పరిశీలించి రాజు శిక్షకు అర్హమైన వారిని దండించాలి.” 
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(8-126) 

“స్వయంభూ మనువు క్షత్రియుడు మొదలైన మూడు వర్ణాల వారికినీ వది శిక్షించే 
స్థానాలను నిరేశెంచాడు. కాని బ్రాహ్మణుడు మాత్రం వాటిలో ఏ నేరంలోనూ, శరీరానికి హాని 
జరుగకుండా, దేశాన్ని విడిచివెళ్లిపోవాలి.” (8-124) 

౧ 

“(ఆ శిక్షించే సానాలు) జననాంగం, కడుపు, నాలుక, రెండు చేతులూ, రెండు కాళూ, 
A య ణి లా 

కళ్లూ ముక్కూ, రెండు చెవులూ, ధనమూ తీవమయిన నేరంలో మొత్తం శరీర మంతాను.” 

(8-125) 

ముత సంస్కార కర్మల, యజ్ఞ హోమాదుల నిర్వహణ ణలో హక్కులు, బాధ్యతల విష 

యంలో నునుస్చు వెలిబుచ్చిన అభి ప్రాయాలు గమనంలోకి లీనుకోదగవి. 
చూ ణా 

“వేదాధ్యయనం చేతనూ మత నియమాలను తు.చ. తప్పకుండా పాటించడం వల్లనూ, 

హోమాల్లో బలిపిండదానాల చేతనూ, త్రయీఎద్య చేతనూ, దేవ, పిత్త తద్దణలు చేతనూ, 

పుత్రోతా కోతాదన చేతనూ పంచ కర్మల చేతనూ, లగ్గిష్టోయాది యజ్ఞాల చేతనూ, దివ్య సి సితికి 
యోగ్యమయినదిగా మానవ శరీరం చేయబడుతోంది.” (2-28) 

“స్ఫహస్టు యింట్లో ఆయాచోట్ట అజ్ఞానంతో చేసిన పాపాలకు వాయశ్చిత్తంగా మహర్షులు 

ప్రతిరోజూ ఐదు సంస్కార కర్మలు చేయాలని నిర్ణయించారు.” (3-69) 

“నోధన, అధ్యయనం వేదం లేక బ్రహ్మ సంస్కారం. పిండమూ, జలమూ, పెళ్ళ 

సంస్కారం. హోమం దేవ సంస్కారం. బలి భూత సంస్కారం. అతిథి వూజ మనుష్య 
సంన్కారం. గ (3- 70) 

“ర్మ ఐదు మహాయజ్ఞాలనూ తన సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఎవరైతే చేస్తారో, అతనికి ఇంట్లో 

నివసిస్తున్న సూన దోషాలు లంటవు. ” (3-71) 

ఇలాంటివీ మనువు ఆదేశాలు. ప్రతి అంశాన్నీ వివరించడానికి ధర్మ సూత్రాలెన్షణూ 
సమగ్రంగా ఉండవ్చ. వివాదాస్తదవుయిన ప్రశ్షలు ఎప్పడూ లేస్తూనే వుంటాయి. వాటిని గురించిన 
సృహ మనువుకి వుంది. అలాంటి సంభావ్యతలకి అవకాశం కల్పిస్తూ వచ్చాడు మనువు. 

అ a.) 

కొన్ని ప్రత్యేకమయిన కేసులు ఏ నామాన్య విధుల పరిధిలోకీ రానప్పడు, న్యాయాన్ని 

పొందడం ఎలా? అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే దానికి సమాధానం యిది; 
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“శిష్ట బ్రాహ్మణులు ప్రతిపాదించినది, తిరుగులేకుండా న్యాయమవుతుంది.” (12-108) 

“శిష్ట బ్రాహ్మణులు ఎవరంటే, ఎవరైతే వేదం నుంచే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం నివేదించగ 
లరో వారు న్యాయసూత్రాలు ఆజ్ఞాపించినట్టుగా వేదాలనూూ, వాటి విస్తరించిన శాఖలనూ, లేక 
వేదాంగాలనూ, మీమాంసలనూ, న్యాయ, ధర్మ శాస్త్ర, వురాణాలను అధ్యయనం చేసేవారు” 

(12-109) 

“వేదాలనూ, సూత్రాలను క్షుణ్ణంగా తెలిసిన పురోహితుడు ఒక్కరయినా, ఎక్కువ మంది 

లేనప్పడు ఆయన నిర్ణయాన్ని అత్యుత్తమ నియమంగా ధర్మశాసనంగా ఎంచాలి. పవిత్ర గ్రంధాల 
జ్ఞానం లేని వేలాది మంది అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోరాదు” (12-113) 

మనుధర్మ సూత్రాలు శాశ్వుతమయినని. అందువల్ల వాటితో మారు ఎలా చేయాలనే 
ర) 

ప్రశ్షను పరిశీలించే సమస్యే ఉదయించదు. ఈ వ్యవస్థను ఎలా స్థిరపరచి, కొనసాగించాలన్లదే 

మనువు ఆలోచించాల్సిన అంశం. ఈ ప్రయోజనాల్న దృష్టిలో వుంచుకొనే ధర్మసూత్రాల్లో చాలా 

నిబంధనలను ఆయన వుంచాడు. 

సాంఘిక సూత్రాలకు సంబంధించినంతవరకూ వాటిని పరిరక్షించి, నిర్వహించే బాధ్య 

తను మనువు రాజుకి అపగించాడు. 
ఎ 

“వైశ్య వర్గానికి చెందిన ప్రతి ఒక్కరినీ వారు వాణిజ్యం చేయాలనీ, లేక డబ్బు 
= ta ల 

వడ్డిలకు తివతూ వుండాలని, లేక వ్యవసాయం చేయాలన్సీ లక పశుపోషణ చేయాలనీ రాజు 

ఆజ్ఞాపించాలి. అలాగే శూద్రులలో ప్రతి ఒక్కరూ ద్విజుల సేవ చేస్తూ వుండాలని విర్దేశించాలి 

రాజూ.” (8-410) 

“ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రయాసపడి రాజు వైశ్యులనూ, శూద్రులనూ, వారికి నిర్దేశించిన 

విధులను తు.చ. తపకుండా నిర్వర్తించుతూ వుండేటట్లు చూడాలి. లేకపోతే వారు విధుల్ని 
త) 

వదిలేసి ప్రపంచాన్ని గందరగోళంలోనికీ నెట్టేస్తారు..” (8-418) 

ఈ వ్యవస్థ నిర్వహణలో ఎదురయ్యే వైఫల్యాలకు బాధ్యుడు దేశపాలకుడు. ధర్మసూత్రాల 

ప్రకారం ఆయన శిక్షకు వాత్రుడు. 

“శవము తమ విధులో ఎలాంటి వూగిసలాట లేకుండా స్థిరంగా పనులు చేసుకోకపోతే, 
గొ 

తండ్రైనయినా, గురువునయినా, స్నహితుడనయినా, తల్లినయినా, భార్యనయినా, కొడుకయినా, 

కుటుంబ పురోహితుడైనా వారిని రాజు శికించాల్సిందే.” (8-335) 
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“నిమ్మవర్ణంలో పుట్టిన ఒకడు చేసిన తప్పకి ఒక పణం అపరాధ రుసుమయితే, అదే తప్ప 

రాజు చేస్తే ఆయన చెల్లించాల్సిన జరిమానా వెయ్యి పణాలు. రాజు ఆ దండన రుసుముని 

బ్రాహ్మణులకు యిచ్చివేయడం గానీ నదిలో పారవెయ్యడం గాని చెయ్యాలి. అది ఓ పనిత్రమైన 
ధర్మసూత్రం.” (8-336) 

రః వ్యవస్థని స్టిరీకరించి, దాన్ని కొనసాగించడంలో రాజు విఫలమయితే, అతను రాజ్యాన్ని 

పరిపాలించే హక్కుని కోలోతాడు. అలాంటి రాజు పై తిరుగుబాటు చేసే హక్కును మనువు 

కలించాడు. 
అన 

“తమ తమ విధులను బలవంతంగా అడ్డుకున్న పక్ష కంలో ద్విజులు ఆయుధాలు 

చేపటవచు, అలాగే ఏదెనా దుషకాలంలో ఆపద వచి వచినపడు కూడా చేయవచు,నుో 

(8-348) 

తిరుగుబాటు చేసే హక్కు మూడు ఉన్నత వర్గాల వారికీ యివ్వడం జరుగుతుంది 

తప్ప శూద్రులకు ఆ హక్కు లేదు. అది చాలా సహజం కూడా. ఈ వ్యవస్థ (వర్ణ వ్యవస్త) 

కొనసాగడం వల్ల ప్రయోజనం పొందేది ఆ మూడు ఉన్నత వర్గాల వారే. కాని ఒకవేళ 

క్షత్రియులు రాజుతో చేతులు కలిపి ఈ వ్యవస్థని నాశనం చేస్తే, అప్పడేం చెయ్యాలి? లందర్జీ, 

మరీ ప్రత్యేకించి క్షలయులను శక క్రీంచే అధికారం మనువు బాహ్మణులకిచ్చాడు. 

“తనకెవడయినా చేసిన తీవమయిన అపరాధాన్ని అన్ని ధర్మసూత్రాలు ఎరిగిన బ్రాహ్మ 

ణుడు రాజుకి ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తన స్వశక్తితో సైతం బ్రాహ్మణుడు తనకు 
అపకారం చేసిన వారిని శిక్షించవచ్చు.” (11-31) 

“రాజు సామర్ధ్యం పరులపై ఆధారపడినటువంటిది గనుక బ్రాహ్మణుని స్వశక్త బలవత్త 
రమయినది. అందువల్ల స్వశక్తితో బ్రాహ్మణుడు శత్రువులను ఢికొనవచ్చు.” (11-32) 

“అతడు (బ్రాహ్మణుడు) అధర్వణుని ద్వారా అంగీరసునికివ్వబడిన శక్తివంతమయిన 

మంత్రాలను నిస్సందేహంగా ఉపయోగించవచ్చు. బ్రాహ్మణుని ఆయుధం వాక్కు గనుక ఆ 

వాక్కును ఉపయోగించి అతడు శత్సనాశనం చేయవచ్చును.” (11-33) 

“బాహ్మణ వర్గంపై అన్ని సందర్భాల్లోనూ, కత్తి గట్టె రాజుపై వురోహితుడే శాసకుడ వు 
తాడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ బాహువుల నుంచి పుట్టిన క్షత్రియుడు బ్రహ్మ సంభూతుడవుతాడం.” 

(9-320) 
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(బ్రాహ్మణులు ఆయుధాలు చేపట్టకపోతే, క్షత్రియులను శిక్షించేదెలా? మనువుకీ విషయం 
బాగా తెలుసు. అందుకే రాటు క్షల్రయుల్ని శిక్షించేందుకు ఆయుధాలు ధరించేందుకు 

ఆయన అనుమతిచ్చాడు 

“వేదశాస్తాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసినవాడే సేనలను నడిపించగలడు. రాజ్యం 
పరిపాలించగలడు. శిక్షాధికారమూ, సర్వభూమండలాధిపత్యం-ఇవన్నీ చేయగలడు. (12-100) 

చాతుర్వర్థ్య వ్యవస్థని కొనసాగించడంలో మనువుకి ఎంత స్థిరమయిన ఆసక్తీ ఉందంటే, 
అందుకోసం ఆ వ్యవస్థలో మౌలిక మార్పు తీసుకురావడానికి వెనుకాడడు ఆయన. స్మ 

ణు౯్మి ఆయుధాలు అందుకోమునడం- మనువు ముందున్న ధర్మసూత్రాలతో పోల్చి చూస్తే-ఒక 

మౌలికమయిన మారి, బ్రాహ్మణుడు ఆయుధాలను ముట్టుకోవడం ఖండితంగా విషిద్దం. 

మనువుకన్నా ముందున్న  ఆపస్తంబున ధర్మసూత్రాల్లో, ఈ దిగువనుదహరించిన సూర్రం 

పొందుపరచి వృంది; 

I. 10, 29, 6. “ఏ బ్రాహ్మణుడు కూడా ఆయుధాన్ని చేపట్లకూడదు-దాన్ని పరీకించా 
ళు mn! 

లనే జిజ్ఞాసతోనైనా సరే చేపట్టకూడదు.” 

మనువుకి తర్వాతి వాడయిన బోధాయనుడు మనువు సూత్రాన్ని మెరుగుపరచి, తన 

న్యాయ సూత్రాల్లో యిలా పొందుపరచాడు. 

Il. 24, 18. “గోవులనూ, బావ్యాణులనూ రక్షః క్రించేందుకూూ లేదా వర్ల సంకరం 

చెలదేగినవుడూ బ్రాహ్మణులూ, వెళ్యులు (కూడా) ఆయుధాలు చేపట్టాలి.” 

అనువాదం: నిర్మలానంద, డా. పి.ఆపదరావు. 
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1. 

2. 

3. 

ర్. 

"అథస్ఫూచకలు;: 

సైన్స్ ఆఫ్ రెలిజయన్. పే. 150-151 

ఏన్సియంట్ లా. పే. 6. 

“మోరల్స్ అండ్ రెలిజియన్”, హిబ్బర్ జర్మల్. వాల్యూమ్. ౫1% పే. 615-621. 

పంజాబ్ సెన్ఫస్-1881. పేరా 214. 

సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా. రిపోర్ట్ 1881. పే. 158. 

సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా. రిపోర్ట్ 1911. పే. 114. 

- ఏషియాటిక్ సడీస్. వాల్యూమ్ 11. పే. 287-288. 
రు 

సైన్స్ ఆఫ్ రెలిజియన్ పే. 28. 
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భగవదిత గురించి వ్యానాలు 
[భగవద్గిత గురించి వ్యాసాలు తాలూకు మొదటి పేజీ అంబేద్కర్ సంతకంతో ఉంది. తరువాత 
నలభై రెండు పిజీలలో విరాట, ఉద్యోగ సర్యాల మీద నోటూూ, అందుకు సంబంధించిన 
విషయాల మీద పట్టికతో సహా వివరణలు ఉన్నాయి. విషయసూచిక కూడా ఈ ప్రణాళికలోవే 
ముద్రించడం జరిగింది. “ప్రతి విప్పవానికి తాత్విక సమర్ధన: కృమ్ణుడు-ఆయన గీరి అన్న 
వ్యాసం రెండు టైవు కాపీలు ఆ ఫైల్లోనే ఉన్నాయి. అయితే ఈ వ్యాసం ఆఖరి వాక్యం 
మాత్రం అసంపూర్తిగానే వదిలివేయటం జరిగింది. ఈ వ్యాసం నలభై టైపు చేసి 'పిజీల్లో వుంది. 
విరాట, ఉద్యోగ పర్వాలకు సంబంధించి రాసిన నోట్సు తదుపరి అధ్యాయాల్లో ముద్రించడమైంది. 
-సంపాదకులు.] 

ప్రాచీన భారతీయ వాజ్మయంలో భగవద్గీతకు ఉన్న స్థానం ఏమిటి? జైస్వ మతా 
నికి బైబిలు ఎలా ప్రామాణిక గ్రంథమో హిందూ మతానికి భగవద్గిత కూడా అలాంటిదేనా? 
హిందువులు భగవద్గీతను ఒక పవిత్ర ప్రమాణ గ్రంథంగా గౌరవిస్తున్నారు. ఆదే పరమ ప్రమాణ 
గంథమయితే, అది వాస్తవంగా బోధిస్తున్నదేమిటి? అది ఏ సిద్దాంతానికి ప్రాతిపదికగా, ప్రమా 
ణేకంగా నిలుస్తుంది? ఈ ప్రష్టలకు విషయ పరిజ్ఞానం గల మేధావుల నుండి లభించిన 

wy 

సమాధానాలను చూస్తుంటే, ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. బోట్లింక్! ఇలా అంటాడు: 

“గీతలో ఎన్నో ఉన్నతమైన చక్కటి భావాలున్హాయి. వాటి పక్కనే కొన్ని బలహీనమైన 
విషయాలూ, పరస్తర వైరుధ్యాలూ, (అయినా వీటిని అంతగా పట్టించుకోనవపరం లేదంటూ 

కొట్ట పారేయడానికి [పయల్షించారు గీతా భాష్యకారులు.) చర్విత చర్వణాలూ అతిశయోక్తులూ, 

అసంగతాలూ, జుగుప్పాకరమైన విషయాలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. " 

భగవద్గీతను గూర్చి హాప్కిన్స్2 భావం ఇలా ఉంది: 

“పవిత్రతలో, అదేవిధంగా అర్హరహితమైన విషయాల్లో, తార్కికతలో, తర్కరాహిర్యంలో, 

భగవదితకు హైందవ వాజ్మయంలో ఒక విశిష్టమైన ఉన్నత స్థానం ఉంది. ఇందులో ఆదిమ 
గ య రూ 

తాత్విక భావాల్ని అస్తవ్వస్తంగా కూర్చటం జరిగింది.” 

చివరగా హాప్కీన్స్ ఇలా నిర్జారిన్తాడం: 

“అక్కడక్కడా బలమైన వ్యక్తీకరణా సంగీతపరమైన బెన్టత్యమూ కనిపించినా - భగవ 

దీత ఇవడున) సితితో కవిత; గంథంగా సంతృప్తికరంగా లేదు. ఒకే విషయాని వదే పదే 
౧ చపా a (ఓ) టి (( ని 
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చెప్పడం, పరిభాషా నిర్మాణంలోనూ, అర్హవివరణలోనూ వైరుధ్యాలు అసంఖ్యాకంగా వున్నాయి. 

ఆది “అద్భుత త గీతమవీీ రోమాంచ అనుభూతిని కలిగిస్తుందినీ కనిపించే అభివర్ణనలు ఎవరినీ 

ఆశ్చర్య పరచవు”. 

హాల్ట్మన్* ఇలా అంటాడు: 

(4 వ్ ల బ్య “a (భగవద్గీతలో) మన ముందున్నది సర్వేశ్వర భావనకు వైష్టవరూపం 

గార్బ్4ే పరిశీలన ఇలా ఉందిః 

RE కావ్యం స్వభావం రచన ప్రణాళికాపరంగానూ, రచనపరంగానూ ప్రధానంగా ఆస్తిక 

త్వమే. కృష్ణుడనే దైవ వ్యక్తి మానవ నాయకుని రూపంలో సాక్షాత్కరించి తన సిద్దాంతాన్ని 
శ్రోతకు వివరిస్తాడు, ఆదేశిస్తాడు. అతని విధులను తనపై (ప్రేమవూర్వక విశ్వాసం ప్రకటించి 
శరణువేడాల్సిన అవసరాన్ని నిర్దేశిస్తాడు.... గీతా కావ్యమంతా నిండిన ఆ దేవుడితో పాటు, 
సాధ్యమైనంతవరకు సాకారంగా గోచరించే ఆ దేవుడితో పాటు-పక క్కనే నిర్వికార నిర్వికల్పమైన, 

ఏక్రైకమైన బ్రహ్మం కూడా అత్యున్నత సిద్ధాంతంగా కావ్యంలో తరచు నాక్షాత్కరిస్తుంటుంది. 

తానే ఏకైక అత్యున్నత దైవాననీ, ఈ ప్రపంచాన్డీ సకల జీవరాశులనూ సృష్టించి పాలిస్తున్నది 

తానేననీ కృష్ణుడు అంటాడు; మరోసారి వేదాంత సూత్రమైన బ్రహ్మంను, మాయను చెబు 
తాడు, ప్రాపంచిక భ్రమల నుంచి విముక్తమై బ్రహ్మంగా మారడమే మానవుడు సాధించవలసిన 

ఉన్నత లక్ష్యమని ప్రవచిస్తాడు. దైన ఆస్తికత, సర్వేశ్వరవాద సిద్దాంతాలైన ఈ రెండూ ఈ 
కావ్యంలో ఒకదానిలో ఒకటి కలిసిపోయి, ఒకదాన్ని ఒకటి అనుసరిస్తూ, ఒక్కోసారి పరస్పర 

సంబంధం లేకుండానో, పైపై సంబంధంతోనో కనిపినాయి. అలాగని ఒకదాన్ని తక్కువ, 

సామాన్య సిద్దాంతమనీ (గీతా పేజీ, 9), మరొకటి ఉన్నతమైన, జ్ఞాన సిద్దాంతమనీ కావ్యంలో 
కూడా ఎక్కడా వ్యక్తం చేయలేదు. సత్యజ్ఞానానికి _ఆస్తికత ప్రాథమిక దశ అని కానీ, దానికీది 
ప్రతీక అని గానీ వేదాంతంలో చెప్పిన సర్వేశ్వరవాదమే (అంతిమ) సత్యమని కానీ ఎక్కడా 

లేదు; కానీ ఆ రెండు విశ్వాసాలకూ ఏ తేడా లేదన నట్టుగా గీత వ్యవహరించింది. 1) 

తెలంగ్5 ఇలా అన్నారు. 

“గీతలో ఒకదానితో ఒకటి సులువుగా పొంతన కుదరని భాగాలు అనేకం ఉన్నాయి; 

వాటికి పొత్తు కుదిర్చే ప్రయత్న త్నమేదీ జరగలేదు. ఉదహరణకు ఏడో అధ్యాయంలోని పదహారో 

శోకం చూడండి. కృష్ణుడు తన భక్తులను నాలుగు తరగతులుగా విభజించాడు. అందులో 

ఒకటి “జ్ఞానులొది. వారిని తానుగానే గుర్తించాడు. బహుశా ఇంతకన్నా ఎక్కువ గౌరవాన్ని 

అభివ్యక్తం చేయడం కష్టమేనేమో! అయితే మరోచోట తద్దిరుద్ద భావ (పకటన జరిగింది. 
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ఆరవ అధ్యాయం 46వ శ్లోకంలో భక్తుడు అయినవాడు ముక్కు మూసుకుని తపస్సు చేసేవారి 

కంటే, జ్ఞానవంతుల కంటే కూడా శ్రేష్టమయిన వాడిని చెప్పటం జరిగింది. పైన పేర్కొన్న 

జ్ఞానవంతులంటే శాస్తాదులలో పాండిత్యం సంపాదించిన వారని భాష్యం చెప్పి భాష్యకారులు 

తవు నూర్నిక జాన పక్షవాతాన్ని ప్రదర్శించారు. ఇది తప్పనిసరిగా నిరాకరించవలసిన భాష్యమే 

పీకాదు. కానీ, ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో చేసిన మాటల గారడీని నేను అంగీకరించలేను. 

పైగా 4వ అధ్యాయం 39వ శ్లోకం (పేజీలు 62, 63) పిండితార్థం జ్ఞానం అనేది భక్తికంటె 

ఉన్నతమైనదన్నట్లు, భక్తిసోపానంతో చేరుకోదగిన ఉన్నత స్థితి అన్నట్లు కనిపిస్తుంది. మళ్ళా 

మరోచోట (12వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకం) జ్ఞానం కంటే ధ్యానమే శ్రేష్టమైనది అని చెప్పాడు. 

ఇది కూడా 17వ అధ్యాయం, 16వ శ్లోకంలో చెప్పినదానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. ఐదవ 

ఆధ్యాయం 15వ శ్లోకంలో “పరమాత్మ ఎవరి పాపము గాని, పుణ్యముగాని స్వీకరించడు” 

అని చెబుతూనే మరోచోట కృష్ణుడు తనని తాను 'ప్రభువుననీ, అన్ని యజ్ఞాలు తపస్సులకు 

స్వీకర్తినని చెప్తుంటాడు. “ఇక్కడొక ప్రష్ష ఉదయిస్తుంది. తానుగా దేన్నీ అందివుచ్చుకోని 

పరమాత్ముడు, వాటికి ఎలా కర్తకాగలడు?' అని. 10వ అధ్యాయం 29వ జోకంలో “నాకెవరూ 

ఇష్టులు లేరు, అయిష్టులూ లేరు” అంటాడు కృష్ణుడు. ఈ ప్రకటనకు పూర్తి భిన్నమైనది పన్నెండో 

అధ్యాయం చివర్లో కనిపిస్తూంది. అక్కడ విస్తారంగా చెప్పిన శ్టోకాలలో కృష్ణుని బోధనల సారం 

“ఫలానా వారు ఇష్టులని. ఆ సుజ్జోకాలలోన్సే భగవర్గీతను ముగిస్తూ కృష్ణుడు అర్జునుడు తనకు 

“ఇష్పుడిని చెబుతాడు. అడే విధంగా గీతా రహస్యాన్ని ప్రచారం చేసే భక్తుడు తనకు “ఇష్టుడని" 

కృష్ణుడంటాడు.ర తనకెవరూ ఇష్టులూ, అయిష్టులు లేరని-చెప్పే కృష్ణుని మాటలకీ, ఆయనే 

16వ అధ్యాయం, 18వ శ్లోకంలో చెప్పిన దానికి తరువాత చెప్పిన జ్లేకాలకీ మధ్య పొంతన ఎలా 

పొసగుతుంది? 'రాక్షసులిను వర్తిస్తున్నపడు వారి గురించ ఏమాత్రం వినసొంపైన మాటల్లో 

చెప్పడం జరగలేదు. ఒకవైవున ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాడు-'అలాంటి వారిని నేను నరకకూపం 

లోకి విసిరేస్తాను. అప్పడు వారు కష్టాల్లోకీ, కడగళ్భలోకీ, నికృష్టమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు” 

అని. ఈ వ్యక్తులు కృష్ణునికి “ప్రియులూ, అప్రియులూ కానివారి కోవలోకి రాలేకపోయారు. 

నా దృష్టిలో ఇవన్నీ గీతలో ఉన్న వాస్తవమైన అసంగతాలూ, అసంబద్దాలూ. అయితే, యివేవీ 

వివరించలేని అంశాలేమీ కావు. ([ ఫెసర్ మాక్స్ ముల్లర్ చెప్పినట్టు, ఇవి ఒక సమగ్ర, సునిర్మిత 

తాత్విక వ్యవస్థను వివరించే మేధనుకాక, సత్యంపై ఊహాగానాలు చేసే మానసిక స్థితిని వ్యక్తం 

చేస్తున్నాయి. అసలు ఇటువంటి అసంగతాలు చోటుచేసుకున్నట్టు గీతారచయితకు తెలిసినట్టే 

లేదు. వివిధ భాగాల సందర్భాలను గమనిస్తే చర్చిస్తున్న ప్రత్యేకాంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ 

అక్కడో అర్హ సత్యం, ఇక్కడో అర్హ సత్యం వెల్లడిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది; పొంతనలేనట్టు స్పష్టంగా 

తెలిసిపోతున్న ఈ ఆరకొర సత్యాలను ఒక సమగ్ర సత్యంగా అనుసంధానం చేసి తద్వారా 

అసంగతాలను తొలగించాలనే ప్రయత్నమే జరగలేదు.” 

గీత మీద ఇంత దాకా చెప్పినవి ఆధునిక పండితులనబడే వారి భావాలు. ఇక సనాతన 

పండితుల అభిప్రాయాలను పరికిస్తే వారిలో కూడా వివిధ అభిప్రాయాలు కనిపిస్తాయి. 

'భగవర్గీత ఒక ప్రత్యేక పక్షానికి చెందిన గ్రంథం కాదన్నని ఒక అభిపాయం. అది (1) 
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కర్మమారాన్ని, (2) భక్తిమారాన్నీ, (3) జ్ఞానమార్గాన్టీ సమానంగా గౌరవిస్తుంది. మోక్షసాధనకు 

ఈ మూడూ సమర్థమైనవని భావిస్తుందపీ చెప్తే పండితులు గీతలోని 18 అధ్యాయాలనూ 

నిదర్శనంగా చూపిసోరు. మొదటి ఆరు అధ్యాయాలూ జ్ఞానమార్గాన్టీ, ఏడు నుంచి పన్నెండు 

అధ్యాయాల దాకా కర్మమారాన్సీ, పన్నెండు నుంచి పదెనిమిది' అధ్యాయాలు భక్తీమారాన్నీ 
గ ఠా వాలి ౧ 

బోధిస్తాయని, మూడు మోక్షపద్ధతులనూ ఉన్నతంగా చూపిస్తుందనడానికి ఇదే నిదర్శనమనీ 
వారు అంటారు. 

పై పండితుల అభిప్రాయానికి భిన్నమైనది శంకరాచార్య, తిలక్ల అభిప్రాయం, ఈ 

ఇద్దరూ సాంప్రదాయ రచయితల కోవలోకి వచ్చేవారు. మోక్షానికి జ్ఞాన మార్గమే ఏకైక సత్యమా 

రమని శంకరాచార్యులు భావిస్తారు. తిలక్? ఇతర పండితుల ఏ అభిప్రాయాన్షీ ఆమోదించరు. 

గీత అనేక అసంగతాల వుట్ట అనే అభిప్రాయాన్ని ఆయన తిరస్కరిస్తారు. భగవద్గీత మూడు 
మోక్షమారాలనీ గుర్తిస్తుందన్న పండితుల అభిప్రాయాన్ని ఆయన ఒప్పకోరు. శంకరాచార్యుని వలెనే 

ఆయన కూడా గీత ఒక ప్రత్యేక సిద్దాంతాన్ని బోధిస్తుందని నొక చెబుతాడు. అయితే తిలక్ 

దృష్టిలో గీత శంకరాచార్యుని చెప్పినట్టు జ్ఞానమార్తాన్ని కాక కర్మమార్గాన్ని బోధిస్తుంది. 

భగవగ్గీత బోధించే సందేశం గురించిన వివిధాభిపాయాలుండడం అత్యాశ్చర్యకరం. పండి 

తుల మధ్య ఇంత భినా నాభి ప్రాయం ఎందుకుందని అడగవలసి వస్తుంది. ధమ్మ పదం వలె 

భగవత్గీత కూడా ఒక మత ప్రముఖ గ్రంథంగా భావించి వారు దానిలోని సందేశాన్ని అన్వేషించే 
ప్రయత్నం చేశారు. నా అభిప్రాయంలో దాన్ని ప్రమాణ గ్రంథంగా భావించడమే పొరపాటు, 

భగవద్గీత పరమ (ప్రామాణిక (గంథం కాదు కాబట్ట, అందులో గ్రహించాల్సిన సందే 

శమేమీ లేదు. సందేశం కోసం వెతుకులాట వృధా ప్రయాసే అవుతుంది. అయితే గీత 

పరమ ప్రామాణికం కానప్త్పడం మరి 'దానిలో ఉన్నదేమిటి? అనే ప్రళ్ళ వుట్టవచ్చు. దానికి 

సమాధానం-భగవర్గీత ఒక మత గ్రంథమూ కాదు. ఒక తాత్విక సిద్దాంతాన్ని ప్రబోధించే 

చిన్న వుస్తకమూ కాదు. తాత్విక ఆధారాలతో అనుల్లంఘనీయమైన కొన్ని మత సూత్రాలను 

(0౦౯౦25) సమర్ధ్థించుకోవడం మాత్రమే గీత చేస్తున్న "పని. ఆ కారణంగా ఎవరయినా దాన్ని 
మత గ్రంథమని గానీ, తత్వశాస్త్ర (గ్రంథమని గాని సీలవదల్ఫుకుంటే, అలాగే పిల్చుకుంటూ 

నిరభ్యంతరంగా వారికి వారే పంతోషపడవచ్చు. నిజానికి గీత ఆ రెండింటిలో ఏదీ కాదు. 
మతాన్ని సమర్దించడానికి గీత తాత్వికతను ఆసరాగా తీసుకుంటుంది. ఇలా నేను అభిప్రాయ 

ప్రకటన చేసినుత మాత్రాన నా ప్రత్యర్ధులు తృస్తిపడరు. నా పరిశోధనాంశాన్ని స స బాతుకవమైన 

దృష్టాంతాలతో రుజువు చేయమని వారు నన్న కోరతారు. అయితే అదేమంత కష్టమైన పని 

కాదు. నిజానికి ఆది చాలా సులువైన పని, 

మొట్టమొదటిసారి భగవద్గీత చదవగానే కనిపించేది యుద్ద సమర్థన. ఆస్తుల కోసం 
మనుషుల్ని చంపడం, అందుకోసమే యుద్ధం చేయవలసి రావడం తనకు ఇష్టం లేనిపని అని 

— 
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అర్జునుడు తన వ్యతిరేకతను ప్రకటిస్తాడు కూడా, కానీ యుద్ధం చేయడాన్ని, అందుకోసం మను' 

ష్స్ చంపడాన్ని తన తాత్విక ధోరణిలో సమర్దిన్తాడు క్ష కృష్ణుడు. ఇలా యుద్దాన్ని సమర్థించడం 

2వ అధ్యాయంలో 11 నుండి 28 వరకూ వున్న బేకాల్లో' కనిపిస్తుంది. గీతలో ఈ "తాత్విక 
సమర్హన రెండు రకాలైన వాదనతో కొనసాగుతుంది. మొదటి వాదన ఏమిటంటే ప్రపంచంలో 

సర్వమూ నాశనమయ్యేదే; మనుష్యుడు కూడా మరణించేవాడేనని, సర్వమూ అంతం కొక 

తప్పదు. జీవికి చావు తప్పదు. అందుచేత మనిషి సహజంగా మరణిసాడా? లేక మరొకరి చేత 

చంపబడతాడా? అన్న విచికిత్స ఎందుకు కలగాలి? జీవితం అశాశ్వతం. క కస్టిరు కార్చడం దేనికి 

చావు తప్పనవుడు? అది ఎలా జరిగితే మాత్రం కలత దేనికి? యుద్దాన్ని సమర్థిస్తూ చెప్పిన 

రెండో వాదం - శరీరమూ ఆత్మ ఒకటేననుకోవడం పొరపాటు. అవి రెండూ వేరు. ₹ ఆ రెండూ 

వేర్వేరు మాత్రమె కాదు, శరీరం నశిస్తుంది, ఆత్మ శాశ్వతమూ, నాశనరహితమూ. మరణం 

సంభవించి నప్పడు మరణించేది శరీరమే, ఆత్మకు మరణంలేదు. ఈ ఆత్మను ఏ ఆయుధమూ 

ఛేదింపలేదు. అగ్ని దహించలేదు. గాలి ఎండబెట్టలేదు. మనిషి చనిపోయాడంటే అతని ఆత్మ 

మరణించిందనుకోవడం తవ్హ్య అతని శరీరమే చనిపోతుంది. చినిగిపోయిన పాత బట్టల్ని విడిచేసి 

మనిషి కొత్తబట్టలు వేసుకుస న్షట్టుగా ఆత్మ పాత శరీరాన్ని వదలి కొత్త శరీరాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది, 

ఆత్మ ఎన్నటికీ" చంపబడదటు కాబట్ట మనిషిని చంపడం అనేది, ఆందోళన కలిగించే విషయం 

కానేకాదు. అందువల్ల యుద్దాలూ, చంపడాలూ, అనేవి శోకాని న్ని గానీ సిగ్గుని గానీ, పశ్చాత్తాపాన్ని 

గానీ కలిగించేవి కాదు. ఇలా సాగింది భగవద్గీతలో వాదన. స 

భగవదిత తాత్విక పమరన ఇవ్యజూసిన మరో మత సూత్రం చాతుర్వర్హ్య సిదాంతం. 
M౧ (శ 

భగవంతుడే మనుషులను నాలుగు వర్ణాలుగా విభజించాడనీ, అందువల్ల ఆ విభజన పవిత్ర 

మైనదనీ భగవద్గీత నిస్సందేహంగా పేర్కొంటుంది. అయితే చాతుర్వర్హ్యం చెల్లుబాటు ఆ 

పవిత్రత పైనే ఆధారపడిలేదు. చాతుర్వర్ణ్య సిద్దాంతాన్ని స్వాభావిక గుణాలతో అనుసంధించడం 

ద్వారా తాత్విక వునాదిని గీత కల్పిస్తుంది. మనిషి వర్ణ నిర్దారణ విచక్షణారహితంగా జరిగేది 

కాదనీ, స్వాభావిక అంతర్గత గుణాలపై ఆధారపడి జరిగిందనీ భగవద్గీత వెబుతుంది.రీ 

భగవద్గీత తాత్వికంగా. సమర్ధించే మూడో మతసూత్రం కర్మమార్గం. కర్మమార్గం అంటే 

భగవద్గీత అర్ధం యజ్ఞాల వంటి కర్మలను మోక్షమార్గంగా అనుసరించడం. గీత అంతటా 

కర్మమార్గాన్ని "ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, ఆక కాశానికెత్తడం జరిగింది. కర్మయోగం చుట్టూ 

పేరుకుపోయిన వికృతాలను తొలగించడం ద్వారా దాన్ని సమర్థించే ప్రయత్నం గీత చేసిందీ. 
కర్మయోగం పైన చేరిన మొదటి వ్రణం గుడ్డినమ్మకం. కర్మయోగానికి “బుద్దియోగాన్ని?9 ఆత్య 

వసర షరతుగా చేయడం ద్వారా గీత అంధ విశ్వాసాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేసింది.. సిత 

ప్రజ్ఞత్వం అలవడితే కర్మకాండలను అనుసరించడంలో ఏదోషమూ వుండదని చెప్పింది. కర్మకా 

డల పై పెరిగిన మరో విక్ఫతత్వం కర్మలనుభవించడానికీ ప్రేరేపించే స్వార్థం. కర్మ10 ఫలితాలపై 

అనాసక్తి స్థిత ప్రజ్ఞత్వం అలవడి, కర్మ ఫలితం పై అనాసక్తితో ఉన్నప్పడు కర్నకాండలో త ప్రేముంది. 

గీత కర్మమారాన్ని సమర్థించే ధోరణి ఇది1. మరికొన్ని మత పవిత్ర సూత్రాలను తీసుకుని గీత 
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వాటిని ఎలా లౌత్విక ంగా సమర్దించిందో చెప్పవచ్చుకా కానీ భగవద్గీత పై శ్రి గ్రంథం రాయదలచు 

కున్నవారు ఆ పని చేయాలి. "ప్రాచీన భారత సాహిత్యంలో 'భగవర్గీత స్థానాన్ని నిర్ధారించే 
ప్రధాన ప్రయోజనంతో రాస్తున్న రః అధ్యాయం పరిధికి మించిన వని అది. అందువల్ల నేను నా 

ప్రతిపాదనను సోదాహరణం చేయడం కోసం కొన్ని ముఖ్య మత పవిత్ర సూత్రాలను మాత్రమే 
ఎంచుకునా న్నాను. 

నా ప్రతిపాదనకు సంబందించి రెండు ప్రశ్షలు ఖచ్చితంగా తలెత్తుతాయి. భగవద్గీత 

తాత్విక సమర్థన ఇవ్వజూపిన ఈ మత సూత్రాలు ఎవరివి? గీత వాటినెందుకు సమర్థించవలసి 
వచ్చింది? 

మొదటి ప్రక్షకు సమాధానం- గీత సమర్థన ఇవ్వజూపిన ఈ మత సూత్రాలు ప్రతివిప్షవా 
నివి. జైమిని వూర్వ మీమాంస అనబడే ప్రతివిప్లవ పవిత్ర గ్రంథంలోనివి. దిన్ని అంగీకరించడానికి ' 
ట్ర ఇబ్బందీ ఉండనక ్కరలేదు. ఉంటే గింటే 'కర్మయోగంికు ఆపాదించిన తప్పడు అర్ధం కార 

ణంగానే చాలామంది గీతా భాష్యకారులు 'కర్మయోగిను క్రియగానూ, 'జ్ఞానమోగాని జ్ఞానం 

గానూ అనువదించుకుని, భగవద్గీత జ్ఞానానికీ క్రీయకీ సారూప్య. వైరుధ్యాల సాధారణ వివేచన 
చేసిందన న్నట్టు చర్చిస్తూ పోయారు. 

ఇది శుద్ధ తప్ప “జానమా? ల్రేక కర్మా వంటి సాధారణ, తాత్విక చర్చతో గీతకు 
సంబంధం లేదు వాస్తవానికి re నిర్తిష్ట (Particular) అంశాలకు సంబంధించిందే తప్ప, సాధా 

రణ (Genera) అంశాలకు కాదు. కర్మయోగం అంటే గీత చెపే అరం ఏమిటంట్- జెమిని 

కర్మకాండలలోని విశ్వాసాలూ; అలాగే జ్ఞానయోగం లేదా జ్ఞానం అంట్ బాదరాయణ బ్రహ్మ 

సూత్రాలలో ఉన్న మత విశ్వాసాలు. గ్త్ర చెబుతున్న కర్మ సాధారణ పరిభాషలోని క్రియాశీలత, 
నిష్క్రియాపరతో క కాదని శాంతివాదమూ కివాదమో (quicticism or energism) కాదన; అది 

మత కర్మను వాటి ఆచరణను పేర్కొంటున్నదని గీతను చదివిన వారెవరూ కాదనలేరు. ఆతి 
స్ప్యల విషయాల్లో తలెత్తిన వివాదం మీద తయారుచేసిన పార్టీ కరపత్రాన్ని, ఉన్నతమైన తాత్విక 
అంశాలతో కూడిన ఒక సిద్దాంత గ్రంథంగా రూపొందించినట్లు; కర్మ జ్ఞానం- అనే పదాలకు 

అర్జాలను ఉన్హతీకరించి తెచ్చారు. తొలుత సాధారణార్హంలో క్రి దేశభక్తుల రః “పన్ను గడకి, తిలక్నే 
ఎక్కువగా నిందించాలి. ఫలితంగా - భగవద్గీత "ఒక సర్వ స్వతంత్ర స్వయం సంపూర్ణ 

గ్రంథమని అంతకు ముందున్న సాహిత్యంలో దానికెటువంటి సంబంధమూ లేదనీ నమ్మేటట్టు 
ఆ తప్పడు అర్జాన్నై నమ్మాలనుకుంటే, గీతలోని కర్మయోగం జైమిని చెప్పిన కర్మకాండలోని మత 
సూత్ర సంపుటి తప్ప మరొకటి కాదని, జైమిని చెప్పినవాటినే మెరుగుపరచి దృఢపరచాలని గీత 
ప్రయత్షంచిందని బప్పకోవాలి. 

ఇక రెండవ (పళ్చకు వద్దాం. ప్రతి విప్టవవు మత సూత్రసంపుటిని భగవద్గీత ఎందుకు 

సమర్రించవలసి వచ్చింది? దీనికీ సమాధానం నాకు స్పష్టంగానే ఉంది. బౌద్దం “దాడి నుండె 
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& క్షి గ 3 జార వాటిని రక్షించడానికి భగవద్గిత అవతరించింది. బుద్ధుడు అహింసాతత్వాన్షి బోధించాడు. 
ఆయన బోధించడమే కాదు. బ్రాహ్మణులు తప్ప జనావళి ఆంతా ఆయన బోధనను ఒక జీవిత 
విధానంగా అంగీకరించింది. వారు హింసాతత్వం మీద వైముఖ్యం ఏర్లరచుకున్నారు. బుదుడు 

చాతుర్వర్థ్యానికి వ్యతిరేకంగా ప్రబోధించాడు. చాతుర్వర్ల్య పిద్దాంతలపై దాడిచేస్తూ ఆయవ 

క్ తీవ్రాతి తీవ్రమైన ఉపమానాలను ప్రయోగించాడు. చాతుర్వర్యరి చటం నిరిగిపోయింది. 

చాతుర్వర్ద్య వ్యవస్థ తలకిందులైంది. శూద్రులు, స్తులు సన్యాసులు కాగలిగారు. ఆ హోదావే 

(పతివిప్లవం శూద్రులకు, స్త్రీలకు నిరాకరించింది. బుద్ధుడు కర్మకాండను, యజాలను ఖండెం 

చాడు. హింసాత్మకమైనవన్న కారణంతో ఆయన వాటిని ఖండించాడు. స్వార్థ ప్రతిఫలాపేక్ష 

ఉన్నందున కూడా ఆయన యజ్ఞాన్ని, కర్మలను వ్యతిరేకించాడు. ఈ దాడిని ప్రతివిప్తవకారుల 

జవాబు ఏమిటి? ఇదొక్కటే- ఇవన్నీ వేదశాసనాలు, వేదాలు అనుల్లంఘవీయమైవవి కాబట్టి 

మత సూత్రాలను ప్రశ్నించరాదు. భారతదేశ చరిత్రలో. అత్యంత జ్ఞానవంతమైన, హేతువా 

దకాలమైన బౌద్దయుగంలో ఇటువంటి నిరంకుశ, విర్ణేతుక, అవిచేక పునాదుల పై విలబడివ 

మత' సూత్రాలు నిలబడడం అసాధ్యం. అహింసా సిద్దాంతాన్ని పజలు నమ్మడమే కాకుండా, 

దాన్ని జీవన సూత్రంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు. చంపడం క్షత్రియ విధి అని వేదం చెప్పింది 

కాబట్టి, ఏ పాపమూ అంటకుండా క్షత్రియుడు హత్య చేయవచ్చునన్న సూత్రాన్షి వారు ఎలా 

అంగీకరించగలరు? సాంఘిక సమానత్వ ప్రబోధాన్ని ఆమోదించిన ప్రజలు, వ్యక్తి యోగ్యతల 

ఆధారంగా సమాజ పునర్ నిర్మాణం చేస్తున్న ప్రజలు - చాతుర్వర్గ్య శ్రేణీయ సిద్దాంచామ్మి, 

పుట్టక ఆధారంగా మనుషులను వేరుచేయడాన్ని వేదాలు చెప్తాయన్న మాత్రాన ఎలా ఆఅంగీకరిం 

చగలరు? సమాజంలోని దుఃఖానికంతటికీ తన్ల లేక లోభమే కారణమన్న బుద్దుని పిద్ధాంతాన్ని 

అంగీకరించిన ప్రజలు యజ్ఞాలు చేసి వరాలు పొందమని పనిగట్టుకుని పిలిచే మతాన్ని-దావి 

వెనుక వేదాధికారం ఉన్నంత మాత్రాన - వారెలా ఆమోదించగలరు? బౌద్దం చేసివ తీవ్రమైన 

దాడికి జైమిని ప్రతివిప్లవ సూత్రాలు వేళ్ళు కదిలిపోయాయనడంలో, భగవద్గీత నుంచి దొరికిన 

మద్దతు కనుక లభించకపోయివుంటే అవి కుప్పకూలిపోయేవనడంలో సందేహంలేదు. ప్రతివిష్టవ 

సూత్రాలకు భగవద్గీత అందించిన తాత్విక సమర్థన ఏరకంగానూ దృఢమైనది కాదు. క్షత్రియువి 

హసనవిధికి భగవద్గీత ఇచ్చిన తాత్విక సమర్ధన ఎంత మర్యాదగా చెప్పినా పిల్లతనంగా వుంది. 

హతమయ్యేది శరీరమే కానీ ఆత్మ కాదని కాబట్టి హత్య హత్య కాదని చెప్పడం వంటి 

హత్యా సమర్థన మనమెక్కడా వినం. గీతలోని రోమాంచకారి అయిన పిద్దాంతాలవి కొందరు 

చెప్పేవాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. హత్యానేరంలో ముద్దాయి. పక్షాన కృష్ణుడు న్యాయవాదిగా 

వాదిస్తూ భగవద్గీతలోని వాదాన్ని డి ఫెన్సుగా పెడితే అతన్ని పిచ్చాసుపత్రికి పంపడం ఖాయం. 

చాతుర్వర్థ్యానికీ భగవద్గీత ఇచ్చిన సమర్థన కూడా ఆంతే పిల్లతనంగా వుంటుంది. కృష్ణుడు 

దాన్ని సాంఖ్యంలోని గుణ సిద్దాంతం ఆధారంగా సమర్థిస్తాడు. కానీ, తద్వారా తానెంత అవిచె 

కానికి లోనయ్యాడో కృష్ణుడు గుర్తించినట్టులేదు. చాతుర్వర్థ్యంలో వర్ణాలు నాలుగు. సాంఖ్యం 

ప్రకారం గుణాలు మూడే. మూడు వర్ణాలకు మించి అంగీకరించని తత్వం ఆధారంగా చాతు 

ర్వర్గ్య వ్యవస్థను ఎలా సమర్ధిస్తారు? ప్రతివిష్లవ సూత్రాలను సమర్థించడానికి భగవద్గీత చేసిన 

యావత్ ప్రయత్నమూ బాల్యచేష్ట. క్షణమైనా సీరియస్ వివేచనకు అది యోగ్యమైనది కాదు. 

పోతే గీత సహాయం లేకపోతే ప్రతివిప్ణవం దాని మూలసూత్రాలలోని మూర్ణత్వం కారణంగా 
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అంతరించిపోయేదనడం కూడా నిస్పందేహమే. విష్లవకారులకు భగవద్గీత నిర్వహించిన పాత్ర 

కపటంగా కనిపించవచ్చుగానీ, (ప్రతివిప్లవానికి అదే కొత్త ఊసిరివోసింది. ప్రవిస్లవం నేటికీ సజీ 

వంగా ఉన్నదంటే కారణం, దానికి భగవద్గీత అందించిన తాత్విక సమర్దనల్ వోని పట్టు మాత్రమే. 

అయితే, "గవద్గిత వేదానికీ, యజ్ఞానికీ' వ్యతిరేకమైనదనుకుంటే పెద్దపారపాటు “అవుతుంది, 

వేదాలకీ, శాస్త్రాల ఆధికారానికీ భగవద్గీత వ్యతిరేకం కాదని గీతలోని ఇతర భాగాల్స్ మ మనకు 

స్పష్టమవుతుంది. (16వ అధ్యాయం 23, 24; 17వ అధ్యాయం 11, 13, 24). లాగే 

యజ్ఞాల సవిత్రతకూ అది వ్యతిరేకం కాదు. (3వ అధ్యాయం 9-15) ఆ రెంటి ఘనతనూ అది 

గుర్తిస్తుంది. కాబట్టి, జైమిని వూర్వ్య మీమాంసకూ, భగవద్గీతకూ తేడా ఏమీ లేదు. ఒకవేళ తేడా 
ఏమైనా వున్నదంటే-అది- జైమిని వూర్వమీమాంస కన్ష భగవద్గీత దృఢమైన మద్దతు ఇవ్వడం, 

దృఢమైన దెందుకంటె ప్రతివిప్షవ సిద్దాంతాలకు గతంలో లేని తాత్విక ప్రాతిపదికను, తద్వారా 

ఒక శాశ్వత ప్రాతిపదికను గీత ఇవ్వాలనుకుంది. జైమిని వూర్వమీమాంసకన్ష దృఢమైన మద్దతు 

ప్రతివిస్షవ ప్రధాన సిద్దాంతమైన చాతుర్వర్థ్యానికి గీత ఇచ్చిన తాత్విక సమర్థనలో ఉంది. 

చాతుర్వర్థ్యాన్ని రక్షించడం, దాని అమలును సాధించడం- ఇదే భగవద్దీత ఆత్మ “దాతుర్వర్ల J 

గుణకర్మ విభజన మీద ఆధారపడి ఉందని చెప్పిన కృష్ణుడు, అక్కడితో ఆగిపోలేదు. ఇంకా 

ముందుకెళ్ళి, రెండు ఆజ్ఞలు కూడా జారీచేశాడు. మొదటి ఆజ్ఞ ౩వ అధ్యాయం 26వ జ్ఞోకంలో 

ఉంది. జ్ఞాని అయినవాడు చాతుర్వర్థ్య నియమానుసరణం సహా కర్మకాండను ఆచరించే 

అజ్ఞానుల “మనసుల్లో సందేహ బీజాలను నాటకూడదు. దానినే ఇంకా కొంచెం నివరంగా 

చెప్తాలంటే- కర్మకాండ సిద్దాంతం మీద, దానిలోని అంశాలమీద తిరుగుబాటు చేసే విధంగా 

వ్యక్తుల్ని ప్రోత్సహించకూడదు. రెండో ఆజ్ఞ 18వ అధ్యాయంలో 41-48. శ్లోకాలలో వుంది, 

ఎవరి వర్గానికి నిర్దేశించిన నిధులను వారు చేయాలి. ఇతర ఎధులు చేయరాదు. మనిషి కేవలం 

తనని కొలచినంత మాత్రాన అతనికి ముక్తి లభించదు. భక్తి కితోపాటు, నిర్దేశించిన కర్మలకు 

సంబంధించిన విధులను భక్తుడు ఆచరించడం ద్యారా మాత్రమే అతనికి విముక్త కలుగుతుంది. 

సూక్ష్మంగా చెప్తాలంటే, భక్తుడయిన శూద్రుడు ఎంత గొప్పవాడైనా, తన వర్గానికి నిర్తేశించిన 

కర్మని అతిక్రమిస్తే ఆతనికి విముక్తి లభించదు. అంటే భద్రుడు ఉన్నత కులాల వారికి సేవలు 

చేస్తూనే బ్రతకాలి. ఆ సేవలోనే కన్ను మూయాలి. నా ప్రతిపాదనలోని రెండో అంశం 

ఏమిటంటే- జైమిని వూర్వమీమాంసలోని సిద్ధాంతాలకు కొత్త సమర్థనలు ఇవ్వడమే గీత ప్రధాన 

ఉద్దేశం. గీతలోని ఆ భాగాల మేరకైనా పూర్వమీమాంస ప్రకటితమైన తరవాత రాయబడినది. 

ఇక మూడో అంశం బౌద్దంలోని ఎప్పవాత్మక, హేతువాద ఆలోచనల కారణంగానే ప్రతి విస్తవ 

సిదాంతాలను భగవదిత తాత్విక సమర్ధన కల్పించడం అవసరమైంది. 
(శ) వీ (ఉత) ఎ ల్ల 

ఇపుడు నా సిద్దాంత వ్యాస సవ్యత మీద ఉత్తన్నం కాబోయే ఆక్షేపణలపై నౌ దృష్టిని 

సారిస్తాను. బౌద్దమతం, జైమినీ వూర్వ మీమాంస, ఈ రెండింటి తర్వాతే భగవర్గీత ఆని 

ర్భవించిందన్న నా వూహకి ఆధారం లేదంటారు. ఎంతో మంది భారతీయ పండితులు 

వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలకు నా సిద్దాంతం వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని నాకు తెలుసు. అయితే 

ఆ పండితులంతా బౌద్దమతం, జైమిని వూర్వ మీమాంసల కంటే కూడా ఎంతో ముందుగా 



భగవద్గీత గురించి వ్యాసాలు 429 

భగవద్గీత పుట్టిందని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మానవ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి, భగ 

వద్గిత అందించిన సందేశం. ఏమిటి? అన్నది వారికి అప్రస్తుతం. ప్రత్యేకించి తెలంగ్, తిలక్ల 

ఆలోచనా సరళి గూడా యిదే. 

ప్రొఫెసర్ గార్బ్12 యిలా వ్యాఖ్యానించారు: “ఎంత జ్ఞాని అయినా సదే ప్రతి హిందువుకీ 

ఉన్నట్టే - తెలంగ్కు కూడా భగవద్గీత అత్యంత పౌరాతన్యం మీద  విశ్వాసలేశం వున్నది. 

అటువంటివి బలంగా ఉన్నప్పడు బలమైన విమర్శ అంతరిస్తుంది.” 

గార్భ్ మాటల్లో: “గీతావిర్భావానికి ఒక లేదీ నిర్ణయించడం చాలా కష్టనుని ఈ సమ 

స్యను పరిష్కరించాలని ప్రయత్నించిన ప్రతివారూ గుర్తించారు. భగవర్గిత మూలప్రతి కాలాన, 

దాని సవరణల కాలాన్నీ రెంటినీ నిర్ణయించాలంటే సమస్య మరెంత పెరుగుతుంది. ఈ 

విషయంలో ఖచ్చితమైన నిర్జారణలకు మనం రాలేమని, చూచాయగా మాత్రమే చెప్పగలమనీ 

నేను భావిస్తున్నాను.” 

ఏమిటా ఉజ్ఞ్జాయింపు తేదీలు? అవి నా ప్రతిపాదనకు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి. వ్యతి 

రేకంగా ఏమీ కనబడలేదు. బౌద్ధమతం, జైమిని పూర్వ మీమాంస తర్వాతనే, గీత వచ్చిందన్న 

నా వాదనకు గీతలోనుంచే ప్రత్యక్ష ఆధారాలు చూపగలను. 

మూడో అధ్యాయం, 9-13 శ్లోకాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. గీతలో జైమిని పేరుగాని, 

ఆయన మీమాంస గురించిగాని, ఐక్కుడొ ప్రన్తావన లేకపోవడం నిజమే. కానీ 3వ అధ్యాయం 

9-18 శ్లోకాలను గమనిస్తే జైమిని వూర్వ మీమాంసలో కూర్చిన సిద్దాంతాలనే భగవద్గీత కూడా 

చర్చించిందన్న విషయంలో సందేహం వుందా? భగవద్గిత ప్రాచీనమైనదని విశ్వసించే తిలన్13 

కూడా ఒక సందర్భంలో వూర్వ మీమాంస సిద్దాంతాలను గీతలో పరిశీలించడం జరిగిందని 

అంగీకరించక తప్పలేదు. ఈ వాదననే మరోరకంగా చెప్పవచ్చు. జైమిని స్వచ్చమైన సామాన్యమైన 
కర్మయోగాన్ని బోధించాడు. భగవద్గీత కూడా అనాసక్తి కర్మ గురించి బోధిస్తుంది. కర్మయోగాన్ని 

గీత సవరించడమే గాకుండా, స్వచ్చమైన సాధారణ కర్మయోగం సుద తీవ్రమైన పదజాలంతో 

దాడి చేసింది గూడ.14 ఒకవేళ గీతే గనక జైమినికంటె ముందువుట్టి ఉంటుందనుకుంటే 
గీతకారుడు చేసిన విమర్శకు జైమిని జవాబు చెప్పి ఉండేవాడు కదా! కానీ గీతలో చెప్పిన 

అనాసక్తియోగం గురించి జైమిని ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. ఎందుచేత? దీనికి జవాబు గీతలో 
జరిగిన సవరణ జైమిని తర్వాతనే వచ్చిందిగాని ముందుగా మాత్రం కాదు అని అనిపిస్తుంది. 

అంటే జైమిని పూర్వ మీమాంస తరువాతే భగవద్గీత రూపొందింది. 

జైమిని పూర్వమీమాంస గురించి గీత సూటిగా ప్రస్తావించకపోయినా బాదరాయణ 
బ్రహ్మ సూత్రాల గురించి15 మాత్రం ప్రస్తావించింది. ఈ విధంగా గీతలో బ్రహ్మసూత్రాల ప్రస్తావన 
తేవడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే బ్రహ్మసూల్రాల తర్వాతనే గ్త్ర వచ్చిందన్న 
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విషయానికి అది ప్రత్యక్ష తార్కాణం. 

(బహ్మసూత్రాల పేరుతో మనకు లభ్యమవుతున్న వాటినే (ప్రస్తావించడం జరిగిందని 

తిలక్16 అంగీకరిసారు. కానీ ఈ విషయం పై తెలంగ్1/ యథాలాపంగా చర్చిస్తూ భగవద్దీ 

తలో చెప్పిన “బహ్మసూత్రాలు”, ప్రస్తుతం ఆ పేరుతో లభ్యమవుతున్న వి వేర్వేరు అన్నారు. 

ఆ అసాధారణ అభిప్రాయానికి ఆయన ఆధారాలనేమీ ఇవ్వలేదు. భారతీయ సాహిత్యంపై 

వెబర్!ర రాసిన గ్రంథంలో ఇచ్చిన అక్షజ్ఞాసిక లోని ఊహాగానాన్ని మాత్రం తెలంగ్ పేర్కొన్నాడు. 

భగవద్గీతలో చెప్పిన బ్రహ్మసూత్రాలు (క నిర్దిష్ట గ్రంథ నంగా కాక, . స్తూల నామంగా 

ప్రస్తావితమైనవి “కావచ్చని వెబర్ ఆ అథోజ్ఞాసికలో అన్నారు. ఈ విషయంలో తెలంగ్ వైఖరికి 

ఆయనకు ఏదో ఉద్దేశ్యాలు అంటగట్టడం న్యాయం కాదు, బ్రహ్మసూత్రాల సంవుటీకరణ కాలాన్ని 

క్రీస్తు శకం 500గా వింటర్నిజ్ “ఆధారంతో వెబర్ నిర్ధారించడం తెలిసి కూడా తెలంగ్19 

గీతలో బ్రహ్మఘార్రాల ప్రస్తావన గురించి అంగీకరించడానికి సిద్రపడలేకపోయారని చెప్పడంలో 

అన్యాయం ఏమీలేదు. వెబర్ నిర్దారణను గుర్తించితే తెలంగ్ భగవద్గీత పౌరతన్య సిద్దాంతం 

నిలబడేది కాదు. కాబట్ట- జైమిని పూర్వ మీమాంస కంటె, బాదరాయణ బ్రహ్మసూత్రాల కంటె 

తరువాతి కాలంలో గీత రూపొందిందనడానికి తగిన అంతర్గత సాధ్యం వుంది. 

భగవదిత జౌదం కంటె ముందే వచ్చిందా? ఈ ప్రక్షను తెలంగ్ వేశారు. 
4 య 

“మనమిప్పడు మరో అంశాన్ని చూద్దాం. శాక్యముని మహత్తర సంస్కరణ విషయంలో. 

గీత వైఖరి ఏమిటి? ఈ ప్రశ అత్యంత ఆసక్తికరమైనది. మరీ ముఖ్యంగా - మా అనువా 

దంలోని అధోజ్ఞాసికలలో బౌద్ద సిద్ధాంతాలకు, గీతా సిద్దాంతాలకూ చూపించిన గమనార్హమైన 

పోలికల రీత్యా ఈ ప్రశ అసక్తిదాయకమైనది. అయితే” ఈ ప్రక్షకు సమాధానమివ్యడానికి 

అవసరమైన సామాగ్రి దొరక కపోవడం విచారకరం. నిజానికి, - ప్రొఫెసర్ విల్చన్ గీతలో బౌద్ధం 

ప్రస్తావన ఉందని భాబఎంచారు. 20 కానీ, ఆయన అభిప్రాయం బౌద్దులకు, చార్వాకులకు, భతి 

కవాదులకు మధ్య గందరగోళపడడం నుంచి ఏర్పడింది. 21 ఆ ప్రస్తావన లోపం వల్ల, గీతలో 

బౌద్దం ప్రస్తావన లేకపోవడం పై ఆధారపడి తసంతృప్తికర ప్రతికూలవాదన తప్ప "ఖచ్చితమై 

నదేనీ మనకు కనిపించదు. గీతలోని కొంత భాగానికీ, బౌద్దానికీ ఉమ్మడి భూమిక ఉన్నదని 

నేను ఇతరత్రా సూచించాను.22 " అనేకమంది వూర్వీక సిద్ధాంతకర్తలు గీతలో ప్రత్యక్షంగానో, 

వరోక క్షంగానో వ్రన్తావించబడ్డారు. అయినప్పటికీ ఆ వాదన నాకు సంతృప్తికరంగా లేదు.- అయితే, 

ఈ సమస్యకు సంబంధించిన వాస్తవాల పైని ఒక దృక్త కథంతో, ఇక క్కడ పన్వావిస్తున్న “ప్రతికూల 

వాదని ద్వారా సాధించే నిర్ధారణలు సరిపోలుతున్నట్టు నాకు, తోస్తున్న ది. బ్రాహ్మాణమతంపై 

బుద్దుని నిరసన వేదాల వోస్తవాధికారం, కులభేదాల పొస్తవ దప అనే ప్రధానాంశాల పై 

ఆధారపడి నట్టుంది వురాతన బ్రాహ్మణ వుళంలోని ఒక్క ముఖాన్ని మినహాయిస్తే సిద్ధాంత 

రూపకల లోని ప్రధానాంశాలలో ' బౌద్దం భిన్నమైనదికాదు. 23 కావలిస్తే మేము సూచించిన 

అనేక ద అంశాలను చూడవచ్చు. సరే ఈ రెండు అంశాల విషయంలోనూ బుద్దుడు 
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వెళ్ళినంత దూరం వెళ్ళకపోయినప్పటికీ గీత తన రూపకలన కాలం వాటి అభిపాయాలకు 
అ ఆ 

నిరసననే మూర్తీభవించింది. బౌద్దంవలె గీత వేదాలను పూర్తిగా తిరప్కరించదు వాటివి పక్కకు 

నెడుతుంది. అది కులానికి తక్కువ అసమర్థనీయ ప్రాతిపదికను కల్పించింది. ఈ వాస్తవాల 
సహేతుక సిద్దాంతంగా ఈ రెండు ప్రతిపాదనలలో ఒకటి నిలబడింది. పమకాలీవ మతం 

కేంద్రాన్ని కుదెపివేసిన ఆధ్యాత్మిక సంచలనం విషయంలో గీత, బౌద్దం రెండూ బాహ్యంగా 

ఒకేరకంగా ఉన్నాయి. గీత ప్రారంభమైనది, సంచలనశిలం విషయంలో తక్కువ స్థాయిలో 

వుంది. రెండో ప్రతిపాదన: బ్రాహ్మణ మతంలోని బలహీన అంగాల విపర్దన జరుగుతుంది 

కాబట్ట, అత్యంత బలహీనమైన అంశాల ఆధారంగా బాహ్మణమతాన్ని పునరుజ్దేవింపచేయడావికి 

గీత అవతరించిందని బౌద్దం చెప్పనారంభించింది. రెండో ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిపాదనను నేమ 

ఆమోదించన్వు ఎందుకంటే ఛాందసవాదే అయినప్పటికీ; అవిచేకంగా ఆరాధించబడ్డ దోద్దాటనల 

అధికారాన్ని గీతా రచయిత తగ్గించాడు. ప్రాచిన హైందవ వ్యవస్థ పై బలమైన దాడి చేయడంలో 

రాజీపడిన సూచన గీతలో నాకెక్కడా కనిపించలేదు. అంతేకాదు ఇలా చేయడం ద్యారా గీతా 

రచయత తన పూర్వీకులు ఏంచేశారో, సమకాలీనులు ఏం చేస్తున్నారో దాన్నే చేశాడు. అదేమి 

టంటే-ముందుకు వచ్చిన ప్రతికూల వాదన ఫలితాలను బలపరిచే యర్షం చేయడం. అత్యున్నత 

ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై జరిగిన ఆలోచనా నీడ ఫలితమే బౌద్ధంగా నాకు పష్టమవుతోంది. ఆ 

క్రీడలోనే తీవ్రతలేనితన ప్రతిఫలనమే ఉపనిషత్తులు, గీత.724 

ఈ భాగాన్ని నేను పూర్తిగా ఎందుకు ఉదహరించావంటే అది హిందూ పండితులందరూ 

చెపే మూసపదతిలోనే వుంది కాబట్టి, భగవద్గీత ఏ మేరకయినా, బౌద్దమతంతో ప్రభావితం 
లె యూ ద 

అయిందన్న అంశాన్ని అంగీకరించడానికి హిందూ పండితులలో (ప్రతివారు విముఖులె. ఆలాగే 

గీత బౌద్దం నుండి ఏదైనా ఎరువు తెచ్చుకున్నదన్న విషయాన్ని ఖండించడావికి వారెప్పడూ 

సిదమే. ప్రొఫెసర్ రాధాకృష్ణన్, తిలక్ల వెఖరి గూడా ఇదే. బౌద్ద మతానికీ, భగవదీతకూ ఎక్క 
ళు 

(- 

డైనా భావ సాదృశ్యాలున్నట్టయితే, వాటిని అంగీకరించక తప్పకపోతే వాటివి ఉపనిషత్తుల్లోంచి 
ము ర్త 

నౌ కి గొప దించడావికి 
ఎరువు తెచ్చుకున్నట్టు వాదిసారు. ఎ విధంగానూ బె ద్దమతావి గొప్పదనాన్ని ఆపాదిం 

అంగీకరించకపోవటం, ప్రతి విష్ణవకారుల కుటిల స్వభావం లక్షణం, 

ఈ అభి ప్రాయాలలోని అసంబద్ధత్వం భగవర్గీతనూూ, బౌద్దహూత్రాలమ తులవాత్సకంగా 

అధ్యయనం చేసిన వారికెవరికైనా దిగ్భ్రమ కలిగించకమానవు. గీత సాంఖ్య వేదాంతంతో నిండిం 

దన్నమాటే నిజమయితే బౌద్ధభావాలవుట్ట ఆన్షది అంతకంటే పచ్చి విజం.2 రెండింటి మధ్యా 

ఉన్న సారూప్యత భావాలలోనే కాకుండా, భాషలో గూడా ఉంది. కొన్ని దృష్టాంతాల ద్వారా 

ఇదెంత నిజమో చూడగలం.2ర్ 

భగవద్గీత బ్రహ్మ నిర్వాణం? గురించి చర్చిస్తుంది. మనిషి బ్రహ్మతో ఏకం కావడానికి 
* 

_ 

అత్యవసరమైన చర్యలమ నిర్దేశిస్తుంది. భగవద్శీత ప్రకారం విర్వాణం అంటే 1) శ్రద్ద (తనలో 
కీ a జాలి యి క్ వ్ 

విశాఃసం) 2) వ్వవసాయం (దృఢ సంకలం) 3) స్మృతి (అంతిమ లక్ష్యాన్ని వ్మరించుక్ వడం) 
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4) సమాధి (గాఢంగా ధ్యానించడం) 5) ప్రజ్ఞ (అంతర్హృష్టి లేక నిజమైన జ్ఞానం) గీతలోకి ఈ 

నిర్వాణ సిద్దాంతం ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఉపనిషత్తు గూడా “నిర్వాణ అనే పదాన్ని ఎక్కడా 

ఉపయోగించలేదు. ఈ భావనంతా ప్రత్యేకించి చౌద్దానికి చెందినది. బౌద్దంలో నుండే దీనిని 

ఎరువు తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయంలో ఎవరికయినా ఏమైనా సందేహముంటే, భగవరద్ద్లీ 

తలో ఉదహరించిన బ్రహ్మనిర్వాణాన్ని మహా పరి-నిబ్బాన సుత్త (మహాపరి నిర్వాణ సూత్రం)లో 

గల నిర్వాణం గురించిన బౌద్ద భావనతో సరిపోల్చి చూచుకోవచ్చు. ఈ భావన, గీతలో 

చాప్పంచిన బహ్మాఎర్వాణ ఖావనా ఒకటేనన్న విషయం నునకు అర్హనువుతుంది. నిర్వాణ అన్న 

పదాన్ని బౌద్దంలోంచి తస్కరించిన విషయాన్ని దాచిపెట్టడానికే *నిర్యాణికు బదులుగా (బ్రహ్మ 

నిర్వాణ అజ్ భావనను గీత ఎరువు తెచ్చుకోవడం వాస్తవం కాదా? 

మరో దృష్టాంతం ఇస్తున్నాను. 7వ అధ్యాయం 13-20 శ్లోకాల్లో కృష్ణుడికి ఎవరు 

ప్రియమైన వారన్న విషయంపై చర్చ ఉంది. “ఎవరికైతే జ్ఞానముందో వారికీ లేదా, ఎవరైతే 

కర్మలనాచరిస్తారో వారికి, ఈ రెండూ కాకుంటే ఎవరైతే భక్తితో కొలుస్తారో వారికి?” కృష్ణుడిలా 

అంటాడు: “భక్తుడైతే తనకీ ప్రియమైన వాడని కానీ అతనికి భక్తులకుండాల్సిన లక్షణాలు 

ఉండాలంిటాడు. నిజమైన భక్తుడి శీలం ఎలా వుండాలి? భక్తుడి లక్షణాలను కృష్ణుడిలా 

చెబుతాడు; ఈ క్రింది అంశాలను అభ్యసించేవారే నిజమైన భక్తులు. 1. మైత్రి (పేమవూర్వకమైన 

దయ) 2. కరుణ 3. ముదిత (సానుభూతితో కూడిన ఆనందం) 4. ఉపేక్ష అసలైన భక్తుడికీ 

ఉండాల్సిన అర్హతల గురించిన విషయాలను భగవద్గీత ఎక్కడి నుండి సేకరించింది? మళ్ళీ 

ఇక్కడ కూడా వాటికాధారం బౌద్దమతమే. రుజువులు కావాలంటే మానసిక శిక్షణ పొందగో 

రేవారికి ఏ భావనలు (మనో వైఖరులు) ఉండాలో బుద్దుడు చెప్పిన మహాపదసుత్త్క£27. తెవిజ్ఞ 

సుత్త2ిరి లతో పోల్చి చూడవచ్చు. మొత్తం భావజాలమంతా బౌద్ధం నుంచి తెచ్చుకున్నదేననీ, 

అది కూడా ముక్కస్యముక్క ఎరువు తెచ్చుకున్నదన తెలుస్తుంది, 

మూడవ దృష్టాంతం పరిశీలిద్దాం. భగవద్గీత 13వ అధ్యాయంలో క్షేతం-క్షేత్రజ్ఞుడు అనే 

విషయం చర్చించటం జరిగింది. ఆ అధ్యాయంలోనే 7 నుండి 11 వరకూ వున్న జ్ఞోకాల్లో 

“ఏది జ్ఞానం? ఏది అజ్ఞానం' అనే విషయాన్ని కృష్ణుడు నిర్దేశించిన విధానం అతని భాష 

ఇది: “తన్నుతాను పొగడుకొనకుండటం, డంబము లేకుండటం, పరప్రాణుల్ని హింసింవకపో 

వటం, లేదా నిరవాయకరతత్వం, క్షమాగుణం, రుజావర్తనం కలిగి ఉండటం, (నిజాయితీ కలిగి, 

వుండడం), గురుసేవ చేయడం, నిర్మలత్వం కలిగి ఉండటం, స్థిరత్వం కలిగి ఉండటం, 

ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఆత్మనిగ్రహం, ఆహంకారం లేకుండటం, వుట్లుక, చావు, వృద్ధాష్యం, రోగం 

అనేవాటివలన కలిగే దుఃఖాన్ని దోషాన్ని, మాటమాటకీ స్మరించడం, కొడుకు, భార్య, యిల్లు 

మున్నగు వానియందు ఆసక్తీ లేకుండటం, అంగీకారయోగ్య, అనంగీకారయోగ్య అంశాల పై 

సమభావం, నా ఎడల తదేక ధ్యానంతో కూడిన తిరుగులేని అంకితభావం, ఏకాంత ప్రదేశ 

గనునం (ఏకాంతంలో ధ్యానం, ఏకాగ్రత, ప్రాపంచిక వ్యక్తుల పట్టు విముఖత, ఆత్మజ్ఞానం 

గురించిన నిరంతర చింతన, (సాంఖ్య) తత్వజ్ఞాన వాస్తవార్థాన్షి అవగతం చేసుకోవడం; ఇదీ 
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“జానం”; దీనికి వ్యతిరేకమైనదంతా “అజ్ఞానం”. 

బౌద్ద ప్రవచనాలు తెలిసిన వారెవరైనా గీతలోని పై ళోకా కాలో బౌద్దమత ప్రధాన సిద్దాం 
గ 

తాలోని ప్రలీ మాటా, ప్రతి పలుకూ, మక్కీకి మక్కీ కాపీ కాదనగలరా? 
op 

పదమూడో అధ్యాయం 5, 6, 18, 19 శ్లోకాల్లో భగవద్గీత వివిధ శీర్షికల కింద కర్మలకు 

సరికొత్త ఆలంకారిక వ్యాఖ్యానం ఇచ్చింది. ఆ /. శీర్షికలు l. యజ్ఞాలు 2. దానాలు 2. 

ఆపస్సులు 4, ఆహారం 5. స్వాద్యాయం (వేదాధ్యయనం). పాత భావాలను ఇచ్చిన ఈ కొత్త 

వ్యాఖ్యానాలకు మూలమెక్కడ? మజ్జన నికాయ 1, 286 సుత్త 16లో బుద్దుడు చెప్పన నాటితో 

సరిపోల్పండి. గీత పదమూడో అధ్యాయం 5, 6, 18, 19 ఖోకాల్లో కృష్ణుడు చెప్పింది బుద్దుని 

మాటలను యధాతథంగా దింపడం కాదా? 

నేను ఎంపిక చేసిన సైద్దాం తిక ప్రాముఖ్యం కలిగిన దృష్టాంతాలలో ఇని కొన్ని మాత్రమే. 

ఈ విషయంలో మరింత ఆసక్తి కలిగినవారు తెలాంగ్ తన భగవద్గీత ప్రచురణలో ఇచ్చిన 

పాదసూచికల ఆధారంగా గీత, బౌద్దంల మధ్య పోలికలను గమనించి తము జిజ్ఞాసను 

తృప్తిపరుచుకో వచ్చు. అయితే, భగవద్దీత బౌద్ద భావాల వల్ల ఎంతగా ప్రభావితమైందో, బౌద్దం 

నుంచి గీత ఎంతగా ఎరువు తెచ్చుకుందో చెప్పడానికి నేను ఇచ్చిన ఉదాహరణలు చాలును. 

సారాంశమేమిటంటే - బౌద్దసూత్రాల నమూనాలో భగవద్గీతను ఉద్దేశ్యవూర్వకంగా రూపొం 

దించారు. బాద్దసూత్రాలు సంభాషణలు. భగవద్గీత కూడా అంతే. బుద్దుని మతం స్త్రీలకు 

శూద్రులకు ముక్తిని ఇవ్వజూపింది. కృష్ణుడు “కూడా స్త్రీలకు శూద్రులకు ముక్తినివ్వడానికీ 

ముందుకు వస్తాడు. “బుద్దునికి, ధర్మానికి, సంఘానికి శరణం వేడుతాను” అంటారు బౌద్దులు. 

“అన్ని ధర్మాలను పరిత్యజించి నన్నే శరణువేడు” అంటాడు కృష్ణుడు. బౌద్దానికే, భగవద్గీతకూ 

మధ్య ఉన్నదానికి ఇంతకుమించిన “దృష్టాంతం అక్కరలేదు. 

వూర్వ మీమాంస, బౌద్ధమతాల తర్వాతనే గీత వెలువడిందని (దృష్టాంతాల ద్యారా) 

నేను నిరూపించాను. నేను ఇంతటితో ముగించవచ్చు, కాని అలా ముగించలేననిపిస్తుంది. 

నా ప్రతివాదనకీ వ్యతిరేకంగా మిగిలిపోయిన ఒకే ఒక క్క వాదనకి కూడా జవాబు చెస్తాల్ఫి 

ఉంది. అదే తిలక్ వాదన. అదొక తెలివైన వాదన. భగవద్గీతకీ బౌద్ద మతానికీ మధ్య 

_ భావాలలో పదప్రయోగంలో కూడా సారూప్యతలున్నాయని తిలక్ గుర్తిస్తాడు. బౌద్దమతం 

భగవద్గీతకన్నా ముందుగానే వచ్చిన కారణంగా సారాంశంలో బౌద్దమతం దాత అయితే, గీత 

గ్రహీత అని చెప్పవచ్చు. ఇంత. స్పష్టమైన నిర్దారణ తిలక్కు రుచించలేదు. ఆ మాటకొస్తే 

ప్రతి విప్లవ సమర్హకులకెవరికీ నచ్చలేదు. ఏప్పవానిక ప్రతి విప్లవం రుణపడి ఉన్నట్టు చూపడం 

వారికి ఇష్టం లేదు. అవి తమ ప్రతిష్టకి సంబంధించిన సమస్యగా భావిస్తున్నారు. ఈ సమస్య 
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నుండి బయటపడడానికి తిలక్ ఒక మార్గాన్ని సూచించాడు. హీనయాన బౌద్దానికీ, మహాయాన 

బౌద్దానికీ మధ్య గల తేడాను ఆయన చూపిస్తాడు. మహాయాన బౌద్దం, భగవద్గీత తర్వాతనే 

వచ్చిందంటాడు. ఒకవేళ గీతకూ, బౌద్ద మతానికీ మధ్య సాదృశ్యాలుంటే అవి గీత నుండి 

మహాయానవాదం స్వీక కరించినవేనంటాడు తిలక్. దీనివల్ల రెండు. ప్రళ్ళలుత్తన్ష మవుతాయి. 

మహాయాన బౌద్ధం పుట్టుక ఏ కాలంలో జరిగింది? అలాగే భగవద్గీత రచనాకాలం ఏది? 

తిలక్ వాదన సూక్త మయినది తెలివయింది గూడా. కానీ అందులో పసలేదు. అసలు ఆ 

వాదన అతని స్వంతం కాదు. వింటర్ (WNTERNITZ)29 3§ (KERN)3O వారి 
గ్రంథాల్లో పాదసూచికల్లో చేసిన యధాలాప వ్యాఖ్యల మీద ఆధారపడ్డది. ఈ యిద్దరు కూడా 

మహాయాన బౌద్దానికీ, "భగవద్గీత మధ్య కొన్ని సారూప్యతలున్నాయనవీ, నుహాయానచౌద్దం గీత 

నుండే కొన్ని భావాలు ఎరువు తెచ్చుకున్నదనీ చెప్తారు. ఈ అభిప్రాయాల వెనుక విరటర్షిట్ట్ 

గానీ, కెర్ గావ్సీ తిలక్ గానీ ప్రత్యేక పరిశోధనలు "చేసినట్లు రుజవులు ఏమీలేవు. వీళ్ళందరూ 

భగవద్గీత మహాయాన బౌద్దం ముందే వచ్చిందన్న ఊహలో కొట్టుకుపోయేవారే. 

ఈ కారణంగా భగవద్గిత రచనా కాలాన్ని పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది-ము 

ఖ్యంగా తిలక్ 31 ప్రతిపాదించిన వాదం దృష్టిలో ఉంచుకొని, భగవద్గీత మహా భారతంలో 

ఒక భాగమేననీ, ఈ రెండింటినీ రచ్చించింది వ్యాసుడనే రచయిత ఒక క్కడెననీ, అందుచేత 

మహాభారత రచనా కాలమే భగవద్గిత రచనా కాలం గూడానని తిలక్ అభిప్రాయంగా కని కన్పిస్తుంది. 

మహాభారతంలోని కథలు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడి కాలంలో గ్రీకు రాయబారిగా వున మొగన్తనీ 

సుకు బాగా తెలుసు గనుక; మొగస్తనీసు క్రీపూ. 300 సంవత్సరాల నాడు భారతదేశంలో 

ఉన్నవాడు గనుక, మహాభారతాన్ని శకయుగానికి 500 సంవత్సరాలకు ముందే రాసి ఉన్నట్లు 

తిలక్ వాదం. శకయుగం క్రీస్తు శకానికి 78 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 
ఆధారంతో భగవద్గిత క్రీ.వూ. 422 సంవత్సరానికి ముందే రచించి వుండాలి. ప్రస్తుత 
గీ తారచనా కాలం విషయంలో యిదీ తిలక్ వాదం. మూల భగవద్దీత మహాభారతం కన్నా కొన్ని 

శతాబ్దాలకు ముందే రచింపబడి ఉంటుందని ఆయన అంటాడు. గీతలో చెప్పిన సంప్రదాయాన్ని 

వమనం నమ్మితే భగవర్గీతలోని మతాన్ని అతి ప్రాచీన కాలంలోనే నారాయణుడు నరుడికి 

బోధించినాడు. మహాభారత రచనా కాలం గురించి తిలక్ సిద్దాంతం నిలబడదు. గీత యావత్తు 

మహాభారతం యావత్తు ఒకేసారి, ఒకే వ్యక్తి చేతనే రాయబడ్నట్టుగా ఆ వాదం భావిస్తుంది. 

ఇలాంటి ఊహకు సంప్రదాయంలో గాని ఆ రెండు గ్రంథాలలో ఆంతరంగికంగా గానీ 

రుజువులేమీ లేవు. ఈ చర్యను మహాభారతానికి పరిమితం చేస్తే తిలక్ భావన ప్రచారంలోనున్హ 
భారతీయ సంప్రదాయాలకు విరుద్దంగా ఉంది. ఈ సంప్రదాయం ప్రకారం మహాభారత 

రచన మూడు దశలుగా జరిగింది. (1) జయము (2) భారతము (3) మహాభారతము. 

ఒక్కో భాగాన్ని ఒక్కో రచయిత రాసినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సంప్రదాయాన్ననుసరించి, 

ప్రధమ భారతానికి వ్యాసుడు గ్రంథకర్త. దాన్నే *“జయిమని కూడా పిలుసారు. రెండోద 

యిన భారతం-ద్న్ని వైశంపాయనుడు, మూడవదైన మహా భారతాన్ని" సాతి రచించారు. ఈ 

సంప్రదాయాన్ని మహాభారతంలోని ఆంతరంగిక రుజువులతో ప్రొఫెసర్ హాప్కిన్స్ పరిశోధనలు 
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నిరూపించాయి. ప్రొ ఫెసర్ హాప్కిన్స్౨2 ప్రకారం ఈ మహాభారత రచన నో చాలా దశలున్నాయి. 

ప్రొఫెసర్ హాప్కిన్స్ మొడ.) దశలో అది మహాభారత యుద్ధంలో సాలాన "న్న యువకుల గాధలు, 

నాటకాలతో కూడిన “పాండు ఇతిహాసంి.33 అందులో ఉపదేశాల సుదీర్ణ భాగాలు చేరలేదు. 

ఈ మహాభారతం క్రీపూ. 400-200ల మధ్య కాలంలోదని హాప్కిన్స్ అభిప్రాయం. 

రెండవ దశలో ఉపదేశాల్ని పౌరాణిక విషయాల జ్ నోడించి ఇతిహాసాని నై వునర్మిర్మించారు. ఇది 

క్రీస్తుపూర్వం 200 - క్రీ.శ. 200 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో జరిగింది. మూడవ దశలో (1) 
మొదటి గ్రంథం ఉపోద్దాతంతో కలిపి రెండవ దశ చివరి కాలంలో చివరి రెండు వుస్తకాలు 

తొలి గ్రంథానికి చేర్చటం జరిగింది. (2) పెరిగిపోయిన అనుశాసన పర్వాన్ని, శాంతిపర్వం 

నుండి వేరు చేసి, దానినొక పత్యేక గ్రంథంగా గుర్తించారు. ఇది క్రీ.శ. 200-400 మధ్య 

రాలలో జరిగింది. ఈ మూడు దశలకూ క్రీ.శ, 400 సంవత్సరాల నుండి అవ్పడప్షడూ 

పులీకరణలు విస్తరణలు చేస్తుపోవడాన్ని నాలుగో దశగా లేక చివరిదశగా చెప్తాడు హపీకిన్స్. 
ల 34 సృహ్యసూ త్రాలలో 7 మహాభారత ప్రన్తావన గురించి తిలక్ చేసీన వాదనలను 

ముందే ఊహించి వాప్కిన్స్ వాటి గురించి చర్చించాడు. హాప్కిన్స్ పరిశీలించని కొత్త ఆధారా 

లను రెండింటిని మాత్రమే తిలక్ చూపించగలిగారు. అందులో ఒకటి, చంద్రగుప్త మౌర్యుని 

కొలువులో గ్రీకు రాయబారిగా మెగస్తనీసుతేల నమోదు. చేసిన వివరాలు, మరొకటి (శ్రవణా 

రాశితో మొదలయ్యే ఉత్తరాయణం గురించి ఆది పర్వంలో ఉన్న ఖగోళశాస్త్ర ఆధారం.3? 

తిలక్ వాదిస్తున్న; మెగస్తనీసు నుండి వచ్చినవంటూ చెబుతున్న వాస్తవాలను నిరాకరించాల్స్చిన 

అవసరం లేదు. దాని మూలంగా క్ర.వూ. 300 సంవత్సరంలో క ష్టు ఉపాసన శౌరసేన జాతి 

జనులలో ప్రారంభమయిందన్హ విషయం ధృవపడుతుంది. అయితే అప్పటికే మహాభారతం 

వెలుగులోకి వచ్చిందన్న వాన్తవాన్సి ఇదెలా రుజువు చేస్తుంది? అలా చేయలేదు. పైగా ఈ 

మొగస్తనీసు చెప్పిన కధలు, ఇలిహాసాలు, మహాభారతం న నుండే గ్రహించటం జరిగిందని రుజువు 

కూడా చేయజాలదు. ఈ గాథలూ, ఇతిహాసాలూ, ఆనాటి ప్రజల నాలుకల మీద నానుతున్న 

వీరగాధలేనని అవే మహాభారత రచయితకీ, మొగస్తనీసుకీ కథల గనులుగా ఉపయోగపడ్డాయన్న 

అభిప్రాయాన్ని ఖండించజాలదు కూడా. 

తిలక్ చెప్పిన ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన రుజువు కూడా సరియైనదే కావచ్చు. 
గతిలో విశ్వామిత్రుడు నక్షత్ర మండల పరిగణనలో శ్రావణ నక్షత్రము (మహాభారతం. అశ్వ 

44.2, ఆది. 71.34)తో ప్రారంభించాడనే విషయం ఆయన సరిగానే చెప్తాడం.౨కి అప్పడం 

ఉత్తరాయనం శ్రవణ రాశి ప్రారంభమవుతోందస్టై వ్యాఖ్యాతలు వివరించారు. మిగిలిన వ్యాఖ్యా 

నాలు సరియైనవి కావు. వేదాంగ జ్యోతిష్య కాలంలో ఉత్తరాయణ సూర్యుడు ధనిష్ట రాశిలో 

ఉన్నపుడు శకయుగం 1500 సంవత్సరాలకు పూర్వం ఖగోళ శాస్తు సంబంధమైన పరిగణన 
ప్రకారం సూర్యుడు ధనిష్ట రాశిలో ఉన్నవుడు ఉత్తరాయణం ప్రారంభం కావాలి. ఖగోళ 

గణన ప్రకారం ఉత్తరాయణం ఒక రాశి ముందుగా ప్రారంభం కావాలంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు 
పడుతుంది. ఆ లెక్కన శ్రవణరాశిలో ఉత్తరాయణ ఆరంభం శకయుగం పూర్వం 500 
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సంవత్సరాలకు జరిగి వుండాలి. మహాభారతం ఒకే రచయిత చేత, ఒకేసారి, ఒ9 గ్రంథంగా 

రచింపబడి వుంటే ఈ నర్జారణ సరిఅయినది అయ్యేది. కానీ అందుకు ఆధారమేదీ లేదు. 

దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిశీలిస్తే తిలక్ ఖగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన రుజువు మహాభారతకాల 

నిర్ణయానికి ఉపకరించే అవకాశం "లేదు. అయితే ఖగోళశాస్తు విషయం మహాభారతం మొత్తం 

రచనా కాలాన్ని కాక, దానిలో ఒక భాగమైన ఆదిపర్వం రచనాకాల నిర్ణయానికి మాత్రమే 

తోడ్డడుతుంది. ఈ కారణాలవల్ల తిలక్ మహాభారతం కూర్తుకు సంబంధించని కాల నిర్ణయ 

సిద్దాంతం కుప్తకూలిపోతుంది. వాస్తవానికీ అనేక ద్లీర్ణ విరామాలతో కూర్చబడిన ధారావాహిక 

కథః రూపమైన మహాభారత రచనా కాలాన్ని నిర్ణయించడానికి వూనుకోవడమనేది ఓ వ్యర్ధ 

ప్రయత్నం. మహాభారతాన్ని క్రీ.వూ వూ. 400 క్రీ.శ. 400 సంవత్సరాల నుధ్య కూర్చడం జరిగిందని 

ఎవరయినా ఒక నిర్ణయానికి రావచ్చు. కానీ ఇంత విశాల పరిధి తిలక్ ఆశించిన ప్రయోజనానికి 

పనికిరాదు. ఈ కాల పరిమితి కూడా స్వల్పమైనదెనని కొందరి విద్వాంసుల అభిప్రాయం. మహా 

భారతం అరణ్య (వన) పర్వం 190వ అధ్యాయంల్ నోని ఎడుకలు యివి) అనే పదానికీ బౌద్ద 

స్టూవాలు అని తప్పడు అర్తం ఇచ్చారు. 39 కానీ వాస్తవానికి మహమ్మదీయు ముట్టడిదారులు 

మతాంతరీకరణ పొందిన ముస్తిముల కోసం కట్టిన ఇద్గహో (Idgahas)లను సూచిస్తాయని ఒ 

వాదముంది. ఈ వివరణమే గనక వాస్తవమైలే "మహాభారతంలోని కొన్ని భాగాల్డి నా 

ఘోరీ దండయాత్రల తరువాత కూర్చి ఉంటారని అవగతమవుతుంది. 

ఇక యిప్పడు భగవర్గిత రచనా కాలానికి సంబంధించిన తిలక్ సిద్దాంతాన్ని పరిశిలిస్తాను. 

వాస్తవంగా అతని సిద్దాంతం వెనుక రెండు ప్రతివాదనలున్నాయి. భగవదీత, మహాభారతంలో 

భాగమనేది ఏకకాలంలో. ఒకే వ్యక్తి రచించాడనేది మొదటి ప్రతిపాదన. తొలిసారి రాసిన 

నాటి నుంచి నేటివరకు అదే గీత ప్రచారంలో ఉందని రెండో ప్రతివాదన చేయటం జరిగింది. 

గందరగోళం లేకుండా వుండడం కోసం, ఈ రెండు ప్రతిపాదనలనూ విడివిడిగా పరిశీలిస్తాను. 

రచనకి సంబంధించి మహాభారతంతో గీతను కలపడంలో తిలక్ ఉద్దేశం స్పష్టంగానే 

వుంది. తనకు తెలుసుననుకున్న మహాభారత రచనా కాలం సహాయంతో తనకి తెలియని 

గీత రచనా కాభాన్ని నిర్ణయించాలనుకుంటున్నాడు తిలక్. మహాభారతంతో గీతకి ముఖ్యమైన 
సంబంధం ఉన్నట్టుగా తిలక్ చేసే ప్రతిపాదనకి మూలమైన ఆధారం దురదృష్టవశాత్తూ చాలా 

బలహీనమైన భాగం. తిలక్ ప్రకారం గీత మహాభారతంలో ఒక భాగం అని అంగీకరించడానికి 

గల కారణం ఆ రెండింటి రచయిత వ్యానుడేనన్న అభిప్రాయం. దీన్ని ఆమోదించడవుంటే, ఒక 

కాల్తనక విషయాన్ని వాస్తవంగా ఆమోదించడమే అవుతుంది. అంటే వ్యాసుణ్ణి గుర్తించదగ్గ ఒక 

ఫలానా వ్యక్తిగా అనుకోవడం, మనకు మహాభారత రచయిత వ్యాసుడే, వురాణాల కర్త వ్యాసుడే, 

భగవద్గీతా రచయిత చ్యాసుడే, బ్రహ్మసూత్రకారుడూ వ్యాసుడే. పై రచనలన్నీ శతాబ్దాల దీర్ద 

విరామం కలిగిన కాలంలో రచించబడినవి కాబట్టి వాటి రచయిత ఒ క్కడే అని ఒప్తన్ కోతేవము. 

కొందరు సనాతన రచయితలు, తన ఉనికిని" మరుగుపరచుకొంటూ మంచి వాచుర్యం 

సంపాదించడం కోసమని వ్యాసుడు వంటి గౌరవనీయ వ్యక్తి పేరును తవు రచనలకు మారు 
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పరుగా, కలం పరుగా తగిలించుకోవడం పరిపాటి. గీతా రచయిత వ్యాసుడే అయితే అతడు 

మరో వ్యాసుడై ఉండాలి. మహాభారతమూ, గీత గంధ రచనా, ఏకకాలంలో జరిగాయని 

చెప్పే తిలక్ వాదాన్ని వ్యతిరేకించే వాదన నురొకటి కూడా వుంది. మహాభారతం 18 పర్వాల 

గ్రంథం. వురాణాలు కూడా పద్దెనిమిదే, చిత్రమయిన విషయమేమిటంటే భగవదితలో సైతం 18 

అధ్యాయాలే ఉన్నాయి. అందుచేత సహజంగానే ఒక ప్రళ్న ఉదయిస్తుంది. ఈ రకమైన నాద్భశ్యం 

ఎందుకొచ్చిందని, దానికి సమాధానం-ప్రాలిన భారతీయ రచయితలు కొన్ని పేర్లకూ కొని 

సంఖ్య లకూ గొప్ప పనిత్రత యిచ్చేవారు. అందుకు వ్యాసుని పేరూ, 183 సంఖ్యా ఉదాహరణగా 

తీసుకోవచ్చు. కానీ భగవద్గీతకు 18 అధ్యాయాలు నిర్ణయించడం బయటికి కవిపించిన 

దానికంటే, కొంచెం ఎక్కువే గుర్తింపుని సంతరించుకుంది. 18 సంఖ్యను పవిత్రమైనదిగా, 

మహాభారతం నిర్ణయించిందా? లేక గీత నిర్ణయించిందా. మహాభారతం నిర్ణయించి వుంటే గీత 

తర్వాత రాసిన రచన అయి వుండాలి. అదే గీత అయి వుంటే దానితర్వాత మహాభారత రచన 

జరిగి ఉండాలి. రెండింటిలో ఏదైనా, ఈ రెండు రచనలు ఏక కాలంలో రాసినవి కావు. 

ఈ పరిశీలనలు తిలక్ చేసిన తొలి ప్రతిపాదనను ఖండించడంలో కీలకమైనవి కావు. 

అయితే ఒకటి మాత్రం నా దృష్టిలో కీలకమైందే. మహాభారతంలోనూ, గీతలోనూ కృష్ణుని సాపే 

క్షమయిన పాత్ర గురించి చెపుతాను. మహాభారతంలో ఎక్కడా కృష్ణుణి అందరూ ఆమోదించిన 

దేవునిగా చిత్రీకరించలేదు. ఆయనకి కనీసం ప్రముఖ స్థానం ఇవ్వడానికి సైతం మహాభారతంలో 

ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు. రాజసూయయాగంలో, ధర్మరాజు, అతిథులను గౌరవించే పందర్భంలో 

కృష్ణునికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వదలచినప్పుడు కృష్ణునికి దగ్గర బంధువైన శిశుసాలుడు అందుకు 

వ్యతిరేకిస్తూ కృష్ణుణ్ని నిందిస్తాడు. శిశువాలుడు కృష్ణుణ్ని తక్కువ జాతిలో వుట్టినవాడవి గేలి 

చేయడమే కాకుండా, నైతికంగా పతనమయిన వాడనీ, యుద్దంలో విజయం కోసం నియమాల 

నతిక్రమించిన కుట్రదారుడంటూ నిందిసాడు. ద్వేషపూరితంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ అవన్నీ కృష్ణుడి 

విషయంలో వాస్తవాలే. ఉదాహరణకు ఉద్యోగ పర్వంలో దుర్యోధనుడు కృష్ణుని మొహం 

మీదే ఆయన చేసిన తప్పడు పనులన్నీ ఎత్తిచూపిస్తూ, నిందించడం జరిగింది. వీటన్నింటిని 

స్వర్గంలోంచి వింటున్న దేవతలు దుర్యోధనుడన్ష మాటలన్నీ నిజమేనని అంగీకరసూచకంగా 

పూలవాన కురిపిస్తారు. ఇదిలా ఉండగ్గా మరోప్రక్క భగవద్గిత కృష్ణుణ్ని సర్వశక్తి సంపన్మునిగా 

సర్వవ్యాస్తమైన దేవునిగా స్వచ్చమైన ప్రీలిపాత్రమైన మూర్తీభవించిన సచ్చీలునిగా చిత్రీకరిస్తుంది. 

ఒకే వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం గురించి ఒకే రచయిత రెండు రచనలలో ఏకకాలంలో రెండు పరప్పర 

విరుద్ధమయిన భిన్నమైన అంచనాలను రాయడం జరిగి ఉండదు. భగవద్గిత రచనా కాలాన్ని 

జాదవుత ఆవిర్భావం కంటే ముందుంచాలనే ఆర్భతతో అలి ముఖ్యమైన ఈ పరిశీలనాంశాలను 

రా 

తిలక్ గమనించలేదు. 

ఇక తిలక్ రెండవ ప్రతిపాదనాంశం కూడా బలంగా లేదు. భగవద్గీత రచనా కాలాన 

నిరయించే ప్రయత్నం చేయడం ఎండమావుల వెంట పడడం కాక మరొకటి కాదు. 6 

లా 

పయత్సం విఫలం కాక తప్పదు. ఎందుకంటే భగవద్గీత, ఒకే రచయిత రాసిన ఒకే పుస్తక 

౯ 
బె 
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కాదు గనుక. అది వివిధ కాలాలో విభిన్న రచయితలు రాసిన రచనల సమూహం, 
గ 

ఈ మార్గాన్నే పయనించి ఈ దృక్షధంతోనే విషయాలను పరిశీలించాల్సిన ఆవశ్యకతను 

గుర్తించిన పండితుడు ప్రొఫెసర్ గార్భె ఒక్కడే. భగవద్గీత గురించి ప్రొఫెసర్ గార్భె వాదం 

ఏమిటంటే అది రెండు భాగాలు. ఒకటి మూలం. దానికీ మరొకటి చేర్చబడింది. అదే ప్రక్షిప్తం. 

ఈ అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవించలేకపోతున్నాను. ఈ విషయంలో నా పరిశీలన ప్రకారం భగ 

వర్షీత నాలుగు విడిభాగాలనేది. ఇదే నా అంతను నిర్ణయం. ఆ భాగాలు ఎంత విలక్షణమైనవంటే 

ఈనాటి గీతా గ్రంథాన్ని తీనుకుని చూసినా సరే వాటిని సులువుగా గుర్తించవచ్చు. 

ఏ అర్జునుడు యుద్దం చేయడానికి ఎలా నిరాకరించింది, యుద్దంలో పాల్గొనమని 

కృష్ణుడే తనని పలా బలవంతం చేసిందీ, చివరికి అర్జునుడు ఎలా ఒప్పకున్నదీ- -వగైరా-ఈ "నీరుని 

కథా గీతాల రూపంలో కని పాడడం జరిగింది. అదే ఒక కాల్పనిక గాథ తప్త అందులో ఒక 

నుత విషయం గాని తాత్విక విషయం గాని ఏమీలేదు. 

మూలగీతలో .ఉ ఉన్న భాగాలు మొదటి రెండు అధ్యాయలలోని... శోకాలు; Il అధ్యా 

యంలోని 32-33 శ్లోకాలలో కృష్ణుడు తన వాదనను ముగిస్తాడు. నా చేతిల పరికరంగా 

వుండు, నేను చెప్పింది ఆచరించు, యుద్దం వల్ల పాపం చెడు అంటుతాయని భయపడకు. 

నేను చెప్పనట్టు చేయి, అవివేకుడివి కాకు.. Kk 

అర్జునుడి చేత యుద్దం చేయించడానికి క కృష్ణుడు చేసిన వాదం ఇది. బెదిరింపుతో 

కూడిన ఈ నిర్మంధవాదమే "అర్జునుణ్డి తలవంచేలా చేసింది. అర్జునుడు కాదంటే తాను 

వశుబలం ఉపయోగించక తప్పదని, కృష్ణుడు బహుశా బెదిరించి ఉండవచ్చు కూడా. కృష్ణుని 

విశ్చరూప ప్రదర్శన ఒక విధంగా ఈ పశుబల ప్రదర్శనను మరో విధంగా చెప్పడమే. ఈ వాదాన్ని 

అనుసరిస్తే భగవద్గీతలో విశ్వరూప వ్యవహారం గూడా మూలగీతలో ఒక భాగమే. 

(11) మూలగీతకు తొలి అతుకు తనని తాను భగవత్ స్వరూవునిగా మత దేవునిగా 
కృష్ణుడు చెవక్షునే భాగం. ఈ భాగం ప్రస్తుత గీతలో భక్తియోగం గురించి చెపే శ్లోకాల్లో 

ac అ జాజి జాని యె ౧ గ 

భాగంగా వుంది. 

(11) పూర్వ మీమాంస సిద్ధాంతాలకు సమర్రనగా నాంఖ్య, వేదాంత తత్వాలను పరిచయం 

చేసే భాగాలు మూల భగవర్గీతకు చేరిన రెండో అతుకు. ఈ భాగాలు మునువు లేవు. కృష్ణ 
భక్తితత్వంతో కలగలిసిన చారిత్రక కథాగేయంగా మాత్రమే గీత మొదట వుండేది. భగవర్షీతలోని 
తత్వశాస్త్ర భాగాలు తరువాత చేర్చినవి. మూల సంభాషణ, వాటి క్రమం ఆధారరగా ఈ 

చేర్తులను సులువుగా నిరూపించవచ్చు. 



భగవద్దిత గురించి వ్యానాలు 439 

ఒకటవ అధ్యాయం 20-47 జ్ఞోకాలలో అర్జునుడు సమస్యల గురించీ, చెబురాడు. 
రెండవ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు, అర్జునుడు లేవనెత్తిన “ సమస్యలకు సమాధానం చెప్పే ప్రయతం 

చేస్తాడు. ఇవన్నీ వాద ప్రతిపాదనల రూపంలో ఉన్నాయి. కృష్ణుడు చేసిన తొలివొదం 2,3 
జ్ఞోకాల్లో ఉంది. అర్జునునితో అతని ప్రవర్తన గర్హనీయంగా ఉందని, ఆర్యునికి తగని విధంగా 

ఉందనీ, పౌరుష షహీనంగా నీ స్థాయికి తగనిదిగా వుందని కృష్ణుడు అంటాఉ. 4 5 కోకాలో 
అర్జునుడు యిలా సమాధానమిస్తాడు. “అత్యుత్తమ గొరవా న్షందుకో వలసిన వ్రాజ్యాలు ఖ్ 

ద్రోణుని ఎలా చంపేది? వీరిని చంపడానికి బదులు అడుక్కుతింటే నయం కదూ! వా 

వూర్వుల్షి, పెద్దల్ని చంపగా లభించే రాజ్య సింహాసనం నాకెందుకు? నేననుభవించలేను.” మల్టీ 

6 నుండి 8 జ్రేకాల్లో అర్హునుడిలా చెబుతాడు “మనం కౌరవులను జ జయించడం మంచిదా? 
లేక కౌరవుల చేతిలో ఓదిపోవడమా ఈ రెండింటిలోనూ ఏది ప్రశంసనీయమైనది?” ఆర్జుమని 

ప్రష్షకు కృష్ణుడిచ్చిన సమాధానం 11 నుండి 39 వరకు వున్న oe ఉందె. (1) దుఃఖం 

హేతుకం కాదు. ఎందుకంటే అన్నీ నాశరహితమైనవి. చెడిపోనివి. (1 ఆత్మ అశాశ్టతమైనప్పడు 

మనిషి హతుడవుతాడన్నది తప్పడు అభిప్రాయం. (11) నువ్వు పోరాడాలి! ఎందుకంటే యుద్దం 

చేయడం క్షత్రియ ధర్మం గనుక! 

గీతలో ఈ సంభాషణ చదివిన వారికెవరికైనా ఈ క్రింది అంశాలు, దృష్టిలోకి వస్తాయి. 

1) అర్జునుడు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు తాత్వికమైనవి కావు. అవి ప్రాపంచిక మానవుడు 

చేసిన ప్రాపంచిక ప్రశ్నలు. సహజమైన ప్రశ్నలు. 

2) కొంతమేరకు కృష్ణుడు వాటివి సహజమైన ప్రశ్షలుగా ఎంచి వాటిక అదేరీతిలో 

సమాధానం కూడా ఇస్తాడు. 

3) ఆతరువాత సంభాషణ కొంత మలుపు తిరుగుతుంది. తాను యుద్దం చేయనని 

ఖచ్చితంగా చెబుతూనే, అర్జునుడు ధోరణి మార్చి “తాను కౌరవులను చంపడమా? కౌరవుల 

చేతిలో చనిపోవడమా? అంటూ తన అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశాడు అర్హునుడు. అర్జునుడు చెప్పి 

క్తి ఓదశపూర(క పతొవ ప కి తాతిక స నదానికి పొంతన లేకుండా, ఉద్దేశపూర్వకంగా, తప్పతోవ పట్టించి యుద్దానికి తాత్విక సమర్థన 

కోసం కష క్ర వకాశం. ఇవ్వటం సం కృష్ణునకు రించిన అ శం 

4) 31 నుండి 38 జ్ఞోకా ల్లో కృష్ణుడి ఆ ప్రష్షను స్వాభావికమైనదానిగా తీసుకుని, 

యుద్దం క్షత్రియ ధర్మం గనుక యుద్దం చేయడం నీ బాధ్యత అని చెబుతాడు కృష్ణుడు. 

వేదాంతతత్వాన్ని గీతలో ప్రవెశపెట్టడం, అది తదనంతర కాలంనాటి ప్రక్షిప్తం పర్తి అప 

హజమనీ, నాంఖ్య వేదాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. స్పష్ట సషంగానే ఉంది. సాధారణంగా అర్జునుడా 
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వెయ్యని ప్రశ్షని కృష్ణుడు నమాధానమిస్తాడు. ఎవ్పడైనా ప్రళ్షకి సమాధానంగా చెప్తే ఆ వ్రష్షకు 
యుద్ధంతో ఏ విధమైన సంబంధం వుండదు. ఈ విషయం. భగవగ్గితలోని వేదాంత భాగాలు 

మూలగీతలోనివి కావని సూచిస్తుంది. కాలక్రమంలో అవి చేర్చబడినాయి. ఆ భాగాలకు 
సరియైన స్థానం కల్పించడానికి ఏ ప్రక్ష వేస్తే అనుకున్న సమాధానం వస్తుందో ఆ ప్రశ్షను 
అర్జునుని నోట అడిగించారు. అంతేకాని అర్జునుడడిగిన ఆ ప్రశ్షలకు యుద్ద సంబంధ లౌకిక 
సమస్యలకు సంబంధం ఏమాత్రం లేదు. 

(1౪) మూల భగవద్గీతకు వేసిన మూడవ మాసిక కృష్ణుణ్ని ఈశ్వర నాయి నుంచి, 

పరమెశ్వర సాయికి ఉద్దరించిన శ్లోకాలున్న భాగం. ఈ అతుకు 10న అధ్యాయంలో 15వ 
థి 

అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్పిన అంశాలను బట్టి తేలికగా గుర్తించవచ్చు. 

(ఇక్కడ ఆ శోకాలు ఉదహరింపబడలేదు.) 

నేను ముందే చెప్పినట్టుగా భగవద్గీత రచనా కాలాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్ణయించాలనుకోవడం 
మూర్ధత్సం అవుతుంది. అలా చేయడంలో ఏమైనా విలువ వుందని భావిస్తే, అటువంటి 
ప్రయత్మ్మం భగవద్గీతకు చేర్చిన ప్రతి అతుకు చేర్చిన కాలాన్ని వేరుగా నిర్ణయించవలసి వుంటుంది. 
ఈ మార్గంలో పయనిస్తే నేను చెప్పిన “జయిమని పిలువబడ్డ మహాభారత ప్రథమ ప్రతిలో 
మూల భగవద్గీత భాగం అయి వుండవచ్చు. కృష్ణుడు కేవలం గిరిజన తెగల దేవుడిగా*౦ 
మెగస్తనీసు కాలం తర్వాత మాత్రమే కృష్ణుడు రఈశ్చరునిగా చిర్రించబడిన మొదటి అతుకు 
చేరింది. అయితే అది ఎంతకాలం తర్వాత అనేది మూత్రం చెప్పటానికి సాధ్యం కానిది, 

అయితే చాలాకాలం తర్వాతనే అన మూత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం, బ్రాహ్మణులు, మొదటి 

కృష్ణతత్వానిక మిత్రులు కారన్నది ఇక్కడ తప్పకుండా గుర్తించుకోవలసిన అంశం. వాస్తవానికి 
వారు దానికీ వ్యతిరేకులు కూడా.4! బ్రాహ్మణులు కృష్ణ భక్తులుగా రాజీ పడిన కాలానికి 
కొద్దిగా ముందు మాత్రమే ఇది జరిగి వుంటుంది.42 

ఇంతకుముందే చెప్పిన కారణం వల్ల, సాంఖ్య, వేదాంత ప్రస్తావన ఉన్న భాగాలు జైమిని, 
బాదరాయణ సూత్రాల తరువాతి కాలంలో మూల గీతకు రెండో అతుకుగా చేరి వుండాలి. 
ఈ సూత్రాల కాలాన్టి ప్రొఫెసర్ జాకొచిశేరే జాగ్రత్తగా పరిశీలించారు. (క్రీస్తు శకం 200-450 
సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో వాటి రూపకల్పన జరిగి వుంటుందని ఆయన నిర్దారణ. 

గుస్తరాజుల పరిపాలన కాలంలో, కృష్ణుడు పరమేశ్వర న్థానానికి ఎదిగిన మూడవ 
అతుకు, మూల భగవద్గీతలో చేరి వుంటుంది. దానికి కారణం స్పష్టం. గువ్పుల శత్రువులైన శకులు 
“'మహదెవుణ్ని” తమ ఇలవేల్పుగా ఆరాధించారు. ఆ కారణం చేత గుప్తులు వ్యతిరేకంగా “వసుదేవ 
కృష్ణుల) తమ ఇలవేల్పుగా రూవాందించుకున్నారు. మతం ఒక వ్యాపారమైన బావ్మాణులు 
ఎన్నడూ ఒక దేవుడికి అంకితం కాలేదు. పాలక, తెగ పూజించే దేవుడినే వారు ఇలవేలుగా 

అన 
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కూడా కొలుస్తూ వారి ప్రభువుల్షి సంతోషపరచడానికి ఆ దేవుణ్ని ఉన్నర 
పరమేశ్వరునిగా నిరూషంచారు. ఇదే సరియైన వివరణ అయినట 

భగవద్గీతకు క్రీశ. 400-464 మధ్య కాలంలో తగిలించి వృ ండా 

భగవద్గీతను బౌద్ధమతానికన్నా ముందుగా నిలబెట్టే ఆలోచన, సఫలం కాలేదని రుజు 
వయింది. అలాంటి ఆలోచన బుద్దుడన్నా అతని విప్లవతత్వ బ్య్ధన అన్నా అంద 

విధమైన వ్యతిరేక భావాల్ని పెంచుకున్న వారి ఇచ్చాపూర్వక ఆ లోచన మార్రమె. దిని చరి, ఇ] ya 

ఆమోదించదు. ఏది ఏవుయినా సైద్దాంతిక విలువలు గల ఆ సతాభావాలు కాలానికి సంబం 

లో ఒ 
yg 

ఓగు 
3 

ce 

ధించి, బౌద్ద సూత్రాలకు, జైమిని బాదరాయణ సూత్రాలకు చాలాతర్యాత వచ్చినవన్షీ వి షయాబ్మ 

చరిత్ర ఖచ్చెతంగా చాలా "అసాధారణంగా నిరూపిస్తుంది. 

భగవద్గిత హీనయాన బౌద్దం కన్నా తర్వాతదే కాదు. మహాయాన బౌద్దం కన్నా కూడా 
ఆ 

తర్వాతదేనని, ఈ కాల చర్చ రుజువు చేస్తుంది. మహాయాన బౌద్దం, తర్వాత పుట్టిందని 
(వ 

ఒక అభిబ్రాయం ఉంది. దానిప్రకారం బౌద్ద సంఘ ల్లో తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరిం జ్. 

చడానికి కనిష్కుడు క్రీ.శ. 100వ సంవత్సరంలో ఏరామిడేపిన మూడవ బౌద మవాస? 
య డా 

తర్యాత మహాయానం ఉనికిలోకి వచ్చిందని భఖ భావించబడుతుంది. శుద తప,4ే4 ఆ 
ద్ బో 

ఇని 

బౌద్ద మహాసభ తర్వాత ఓ కొత్త బౌద్ద తెగవుట్టుకొచ్చిందనడం సరికాదు. ఆతి ప్రాచివమైవ 

సమూహాలను దుయ్యబట్టడానికి కొత్త "పేర్లు ఉనికిలోకి వచ్చాయి. మహాసాంఘిక అనే బౌద్ద 

సమూహానికి కేవలం మరోశే పేరు మహాయానమని కిమూరా నిరూపిస్తాడు. ఈ మహా సాంఘికు ల 

సమూహం పైన చెప్పినదానికన్నా చాలా ముందు నుంచే ఉంటున్నది. పరంపరను విశ్వసిస్తే 

ఈ సమూహం (మహా సాంఘికులు) బుద్దుని మహపరినిర్వాణం అనంతరం 236 ఏ 

తర్వాత పాటలీవుత్రంలో జరిగిన తొలి బౌద్ద ము హాసభ కాలం నాటికే వున్నారు. అంటే కీ క్ర.వూ. 

307లో45 బౌద్ద సమూహాల సూత్రాలను" పరిష్కరించడానికి తొలి మహాసభ జరిగింది. ఈ 

మహాసభ బౌద్దులలోని థేరవాద సమూహంపై ధ్వజమెత్తింది. థేరవాద డెగనే తదవంఠరర 

కాలంలో కీనయానంగా ముద్రవేశారు. (అంటే హీనమార్గాల్ని అనుసరిస్తున్న వారని అర్ధం, 

మహా సాంఘికులు, మహాయానులుగా, పేరుమారుతున్న తరుణంలో భగవద్గిత ఆనవాలే లేదు. 

ఇదిగాక అసలు భగవద్గీత నుండి మహాయాన బౌద్దులు ఎరువు రీపుకునుదెమిటి? 

వాస్తవానికి వారు భగవద్గీత నుండి ఎరువు క్రీసుకోడానికేముంది? కిమురా చెప్పినట్టుగా 

మతానికి చెందిన అన్న శాఖల్ని నోని సిద్ధాంతాల్ని మూడు విధాలుగా విభజింపవచ్చు. (1) విశం 

ఉనికిని గూర్చి చర్చించెది (2) బుద్దతత్వం । గురించి చర్చించేది (3) మానవ జీవిత ఖావవ 

గూర్చి చర్చించేని. మహాయానం వాటికి మినహాయింపు కాడు. బుద్దతత్సం విషయంలో 

మహాయానులు, భగవర్గీతను ఏ రకంగానూ ఉపయోగించుకునే తవకొశం లేదు. మిగిలి 

పిద్దాంతాల విషయంలో ఈ రెండింటి దృక్తధంలో ఎంతో భేదం వుంది. ఆ ఒక్క విషయ నో అల 

కూడా కాల అంతరం రీత్యా ఆ అవకాశం లేదు. 
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భగవద్గీత చాలా పురాతనమైనది, బౌద్ధం కంటె ముందు వుట్టింది. కాబట్టి దాన్ని జైమిని 

శ్ కల we) __ we 0 ఉగ 9 కాం వా GD + ఒన్న 

పూర్వ మీమాంసతో ముడిపెట్టకూడదని - ప్రతి విప్లవ సిద్ధాంతాలకు తాల్విక సమర్ధన ఇచ్చే 

ప్రయళ్నంగా దాన్ని భావించకూడదన్న వాదం - నా ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టే ఏకైక 

. పన జ న వెసింది, మార్గం. ఆ వాదాన్ని పైన జరిగిన చర్చ పూర్తిగా కూల్చివేసిం 

మొత్తంమీద నా ప్రతిపాదన త్రిముఖమైంది. మరో విధంగా చెప్తాలంటే ఇది మూడు 

భాగాలు కలది. మొదటిది మౌలికంగా భగవర్గిత ప్రతీఘాత నిప్పవానికీ ప్రామాణిక గ్రంథమైన 

జైమిని వూర్వ మీమాంస తరగతికి సంబంధించిన ప్రతీఘాత విప్లవ గ్రంధం. భగవద్గీత ద్వితియా 

ధ్యాయంలోని 40-46 వరకూ ఉన్న శ్లోకాలను బట్టి కొందరు రచయితలు ఒక అభిప్రాయాన్ని 

విశ్వసిస్తున్నారు. దాన్నిబట్టి భగవద్ద్గీత దారా రారా దారా రారారా రా నారా రారా 

(మాకు లభించిన అన్ని పత్రుల్లో ఈ వ్యాసం ఇలాగే పైన పేర్కొన్న వాక్యంతోనే 

అసంపూర్తిగా ముగిసింది.) 

అనువాదం: యం.ది.రనుణె 
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"అధస్ఫూచకలు: 

1. భగవద్గీత (ఇండియన్ ఆంటీక్వర్సీ 1918 సప్లిమెంట్ )కు తన పరిచయ వాక్యాలలో గార్బ్ 

ఉటంకించారు. 

2. రిలీజియన్ ఆఫ్ ఇండియా 390-400 పేజీలు. 

3. గార్బ్ ఉటంకించారు. 

4. భగవద్గీతకు ముందు మాట. 

ర్. భగవద్గీత (ఎస్.ఇ.బి) ముందు మాట. సే. 11 

6. జ్ఞాని తనకు “ఇష్టుడని' కృష్ణుడు చెప్పిన 7 అధ్యాయం 17 శోకం చూడండి. 

7. గీతా రహస్యం (రెండో ఎడిషన్) సంపుటి 1, XIV అధ్యాయం 

8. భగవద్గీత 4-132. 

9. భగవద్గీత 2-39-53 

10. భగవర్శిత 2-47 

11. భగవద్గీత 2-48లో ఇది చక్కగా క్రోడికరించబడింది. 

12. పరిచయం (ఇండియన్ ఆంటిక్వరీ సప్లిమెంట్) పే. 30. 

13. గీతా రహస్యం 2 సం. 916-922 

14. భగవద్గీత 2-(42-46) - 17-66 

15. భగవద్గిత 13-4 

16. గీతారహస్య 2 - పే. 749 

17. భగవద్గీత (ఎస్.వి.ఇ.) పరిచయం. పే. 31 

18. హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ లిట్రేచర్. పే. 242. 

19. బ్రహ్మసూత్రాలు చాలా ప్రాచిన గ్రంథమని తన అభిప్రాయం కాబట్టి కూడా తిలక్ ఈ 

ప్రస్తావనను సులువుగా స్వీకరించి వుంటాడు. చూ. గీరా రహస్య - 2వ సం. 

20. ఎస్ఫేస్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్ సం ౩ - పే. 150. 

౧1. మా గీతా గేయ గ్రంథం పరిచయ వ్యాసంలో ఈ అంశంపై చేసి 

చూడంది. ప ౧ 

ల స్ట 3 t గ్ర 

22. ఆంగ గేయాల్లోని గీతకు ముందు మాట. 
ల్ 

23. మాక్స్ ముల్లర్ హిబ్బర్ లెక్టర్స్ ప్లే 137, వెబెట్స్ ఇండియన్ లిటరేచర్ పే 288-289, రెప్ 

(Se) 

డేనిడ్స్ బౌద్దంపై రాసిన చిన్న గ్రంథం పే - 151. డేవిడ్ పుస్తకంలో 83 పేజీ కూడా చూడండి, 
థి కా 
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24. వెబర్ - హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ లిటరేచర్ పే. 285. డేవిడ్-బుద్దిజమ్ పే 74లో 

ఆత్మ ఉ ఉనికిని స్పృశించే ఓ ప్రమాణ బౌద్ద గ్రంథం నుంచి ఉల్లేఖన వుంది. దాన్ని, గీతలోని 

సంబంధిత సిద్దాంతాన్నీ వోల్ళి చూడండి” ఇంద్రియ జ్ఞానాన్టీ) ఆత్మని ఒకటిగా చూడడాన్ని 

రెండూ వ్యతిరేకిస్తాయి. ఇంద్రియాల కంట ఆత్మ భిన్షమైనదని గీత అంటుంది. బౌద్దం దాన్న 

కూడా వ్యతిరేకించి ఇంద్రియ జ్ఞానం తప్ప మరేదీ లేదంటుంది. 

25. భగవద్గీత (ఎస్.డి. బుధిరాజా, ఎం.ఎం.ఎల్.ఎల్.బి, చీఫ్ జడ్డి, కాశ్మీర్లో ఈ విషయాన్ని 

చూడండి. గౌతమూ, బౌద్దానికి ఉన్న పాఠ నాద్భశ్యాల గురించి రచయిత అడుగడుగునా 

సూచిస్తాడు. 

26. మాక్స్ ముల్లర్ - మహా పరినిబ్బాణ సుత్త - పే - 63. 

27. ముహాపదన సుత్త. 

28. లేబజ్ఞ నుత్త, 

29. హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ లిటరేచర్ (ఆంగ్లానువాదం ౦. 2, పె. 229 పాదనూచిక. 

30. మాన్యువల్ ఆఫ్ ఇండియన్ బుద్ధిజమ్ ఫే. 122 - పాదసూచిక. 

31. గీతా రహస్య సం. 2 - పే. 791-800 

32. ద గ్రేట్ ఎపిక్ ఆఫ్ ఇండియా పే. 598 

33. ద గేట్ ఎపిక్ ఆఫ్ ఇండియా పే. 398 

34. ద గ్రేట్ ఎపిక్ ఆఫ్ ఇండియా సే. 395 

35. ద గట్ ఎపిక్ ఆఫ్ ఇండియా పే. 395 

36. గీతారహస్య 2 - పే 

37. గీతారహస్య 2 - పే. 789 

38. గీతా రహస్య 2 - పే. 789 

39. ధర్మానంద్ కోశాంబి - హిందీ సంస్కృతి అని అహింసా (మరాఠీ పే. 156. 

40. “విజమ్ అండ్ వైష్టవిజమ్”లో డాక్టర్ భండార్కర్ ఇలా అంటారు. “పథమ మౌర్య 

పాలకుని కాలం నాటికే వాసుదేవ కృష్ణ ఆరాధన ఉండి వుంటి గనుక మౌర్య వంశపాలన 

కంటె చాలా కాలం ముందే అది ఆవిర్భవించి వుండాలి.” ఇది తిరుగులేని ప్రకటన. అయితే, 
గిరిజన దేవుడైన కృష్ణుడికీ, విశ్వీకరించిన ఈశ్వర కృష్ణునికే తేడా చూడాలని నా అభిపాయం. 

మొదటి రకం కృష్ణుని విషయంలో డాక్టర్ భండార్కర్ చెప్పే తేదీ సరైనది కావచ్చు కానీ రెండో 

కృష్ణుని విషయంలో కాదు. గీతలో మనం చూస్తున్నది రెండో కృష్ణుడిని. 

41. శ్యామ్ శాస్త్రి మెమోరియల్ వాల్యూమ్ చూడండి. 

42. కృష్ణతత్వానికి వ్యతిరేకత శంకరాచార్యుని వంటి అనంతర కాలం వ్యక్తి కూడా ప్రకటించాడు. 
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43. బ్రహ్మ వేదాంత సూత్రాల కాలం - అమెరికన్ ఓరియంటల్ సాపెటీ జర్షల్, పం - 31, 

1911. 

44. ఈ విషయంపై సంవూర్ణ వివరాల కోసం చూడండి: ఎ హిసారికల్ స్టడీ ఆఫ్ ది టర్న్ 
re) 

కొనయాన్ అండ్ మహాయాన్ అండ్ ద ఆరిజన్ ఆఫ్ మహాయాన బుద్ధిజమ్ - ర్యుకస్ కీముర, 

కలకతా యూనివర్శిటీ, 1927. 

45. బుద్దుని నిర్మాణ సంవత్సరం క్రీస్తుపూర్వం 543గా ర్రీసుకుంటే ఇది వర్తిస్తుంది. క్రీపూ. 

453౩ను ల్సుకుంటే ఇది క్రీస్తువూర్వం 217 అవుతుంది. 



అధ్యాయం — 14 

విరాట, ఉద్యోగపర్యాలు-విశ్రణాంశాలు 
విరాటపర్వం: 

1. వాండవుల ఉనికిని వెతకడానికి కౌరవులు పంపించిన గూఢచారులు, దుర్యోధనుని 

వద్దకు వచ్చి, తాము పాండవులను కనుగొనలేకపోయామని చెపారు. ఏం చేయాలో సెలనిమ్మని 
ర) 

అతనిని అడుగుతారు. -విరాట పర్వం-లఅధ్యాయం-25. 

2. దుర్యోధనుడు తన సలహాదారులను సంప్రదిస్తాడు. వేరే చారులను పంపించమని 

కర్ణుడం అంటాడు. పాండవులు సముద్రాలు దాటి వెళ్ళిపోయి వుండవచ్చుననీ, అయినా వారిని 

వెదికించవుని దుశ్శాసనుడు చెపాడు. _పెదే- అధ్యాయం-26. 
అ QQ. 

3. చాండవులు ఓడిపోవడంగాన్ని వారిని నిర్మూలించటం గాని సాధ్యం కాకపోవచ్చునం 

టాడు ద్రోణుడు. వారు తాపసులుగా ఉంటున్నారేమోననీ, అందువల సిద్దుల్సీ, బాహ్మణుల్నీ 
ae వా 

చారులనుగా పంపమని చెపాడు. -పైదే- అధ్యాయం - 27. 
అం చ 

4. ద్రోణుని భీష్ముడు సమర్ధిస్తాడు. -పైదే- అధ్యాయం - 28. 

5. కృపాచార్యుడు భీష్ముని సమర్ధిస్తూ, పాండవులు గొప శత్రువులు వివేకవంతులు 
జాలి షై 

చిన్న శత్రువులవైనా అలక్ష్యం చేయరు. వాళ్ళు అజ్ఞాతవానంలో ఉంటూ ఉండగానే యిష్ట 
టుంచి నువ్వు సైన్యాన్ని సమకూర్చుకోవాలి, లని కూడా అంటాడు. -పైదే- అధ్యాయం -- 

29. 

6. అప్పడు త్రిగర్హ దేశవు రాజైన సుశర్మ వేరే విషయాన్ని లేవనెత్తాడు. “విరాటరాజు 
సేనావతి అయిన కీచకుడు చనిపోయాడని నేను విన్నాను. విరాటరాజు మనకు పెద్దగా ప్రమాదం 
కలిగించేవాడే. కీచకుడు మరణించడం వలన విరాటుడు చాలా బలహీనుడైపోతాడు. విరాటరా 
జ్యం పై దండయాత్ర ఎందుకు చేయకూడదు? ఇదే చాలా అనుకూలమైన సమయంి అన్నాడు. 
కర్ణుడు కూడ సుశర్మను సమర్చించాడు. “పాండవుల గురించి ఎందుకు చింత? ఈ పాండవులు 

సంపదనీ, “సైన్యాన్ని పోగొట్టుకొని భష్ణులయ్యారు. వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోవడమెందులకు? 

ఈపాటికి వాళ్ళు చనిపోయారేమో కూడా. వాళ్ళని వెతికించడం మానివేసి సుశర్మ సూచించిన 
ప్రణాళికను పాటించుదాం' అన్నాడు. -'పైదా అధ్యాయం - 30. 

7. విరాట రాజ్యంపై సుశర్మ దండయాత్ర. విరాటరాజు గోవులను సుశర్మ తరలించుకు 
పోతాడు. పశువుల కాపరులు విరాటరాజుకీ విషయం చెపి సుశర్మను వెంట తరిమి గోవులను 

ఇ ఎ 5 

రకీంచమని చెపారు. -అదే- అధ్యాయం 31. 
~~ అ 

8. విరటుడు యుద్దానికి సిద్ధమవుతాడు. ఈలోగా విరటుని తమ్ముడు శతానీకుడు 
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ఒక్కడే వెళ్ళడం కంటె తనతోపాటు కంకు (సహదేవుడు), బలవ (యుధిషరు, శాండిపాల 
np) ఇ 

(భీముడు, గ్రాంధికు (నకులు)లను కూడా సుశర్మపై యుడ్లానికి సాయం “వెళ్ళమని సలహా 
ధి 

ఇస్తాడు. విరటుడందుకు అంగీకరిస్తాడు. అందరూ వెళ్తారు. -అదె- అధ్యాయం - 31. 

9. ద జ ఖల _ _ ॥ షో 

సుశర్మ విరటుల మధ్య యుద్దం. అడే అధ్యాయం 32. 

10. యుధిష్టిరుడు విరటుని రక్షిస్తాడు. -అదే- అధ్యాయం - 31. 

11. వారి రాజు క్రేమంగానే ఉన్నాడని విరాటనగరిలో చాటింపు. -అదే- ఆధా 

34. 

కౌరవుల విరాటనగర ప్రవేశం 

12. సుశర్మ మీదికి విరాటరాజు యుద్దానికి వెళ్ళిన సముయంలోనే-ఐష్మ, బాణ, 

కర్త కన, అన్చుల్దామ, శకుని, దుశ్శానన్క వివింశతి, విక్షర్ధ చిత సేన దుర్ముఖ, దుళ్చులుచు 

యితర వీరులతో దుర్యోధనుడు విరాటనగరిలో ప్రవేశించి విరటుని గోవులను పట్లుకొవి 
ర 

శోలుకుపోతారు. పశువుల కాపరులు విరాటరాజు సౌధంలోకి వచ్చి ఆ వార్త చెబుతారు. 

-అదే- అధ్యాయం 35. 

13. ఉత్తరుడు తాను అర్జునుని కంటె గొప వీరుడినవి, వాళ్ళ పవి పటగలవవి 
— < ఎ (ఎ) 

ప్రగల్భాలు పలకడం మొదలుపెడతాడు. కాని తనకు సారథిగా ఉండదగ్గవాడు లేడన్నదే లోటు | 

అంటాడు. (బౌవది వళ్ళి వ్రువాన్షల ఒకప్పడు అర్జునుని సారధి అవి చెబురుంది. ఆరష్మైెందుకు 

అడక్కూడదు అంటుంది. తనకా నాహసం లేదనీ, ద్రౌపదినే వెళ్ళు కోరమవీ ఆమెను అరినాడు. 

మీ చెల్లెలు మనోరమను ఎందుకు అడగరాదు-అంటుంది ద్రౌపది. ఆలా ఉత్తరుడు బృహన్షలమ 

తీసుకొని రమ్మని మునోరవుతో చెబుతాడు. -అదా అధ్యాయం - 36. 

b 

14. మనోరమ బృహన్నలను తన సోదరుల వద్దకు తీసుకువెళ్తుంది. ఉర్తరుడు అతవివి 

తన సారథిగా ఉండమని ఒప్పిస్తాడు. బృహన్నల అందుకు ఒప్పకొని ఉతరుని రథాన్ని కౌరవుల 
బె — 

అవే 

ఎదుటకు తోలుకొని వెళ్తాడు. -అదా అధ్యాయం - 37, 

15. కౌరవ సైన్యాన్ని చూడగానే ఉత్తరుడు రథం విడి పారిపోసాగాడు. అర్జునుడు 

అతనిని  ఆసేడు.. కౌరవులిది చూచి అతడు అర్జునుడై ఉంటాడని ఆనుమానింపసాగారు. 

అర్లునుడు  ఉత్తరునికి భయపడవద్దని చెబుతాడు. -అదే- అధ్యాయం - 36. 

16. అర్జునుడు తన రథాన్ని జమ్మి చెట్టు వద్దకు తోలుకొవి వెళ్తాడా. ఇది చూచి 

ద్రోణుడు అతడు అర్హునుడే అయి వుండాలని అంటాడు. అది వినగానే కౌరవులు ఎంతో 

వ్యాకులపాటు _ చెందారు. ద్రోణుడన్షదే వాస్తవమైలే అది మనకు మంచిదే ఆని దుర్యోథ 

నుడన్నాడు. ఎందువల్లనంటే పదమూడవ ఏడుకు ముందుగానే పాండవుల్ని కనుక్కున్నట్లు 

అవుతుంది. కనుక వాళ్ళు మళ్ళీ పన్నెండేళ్ళు వనవాసం అనుభవించవలసి ఉంటుంది. -ఆదే- 

ఆధ్వాయం - 39. 
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17.  అఆరునుడు ఆ జమ్మి చెట్లునక్కీ అన్తాలను దింపవుని ఉతరుని కోరతాడు. 
జ రె ఎ 

-అదే- అధ్యాయం — 40. 

18. ఆ జమ్మి చెట్టుపై వున్న శవం గురించి ఉత్తరుని సందేహాలు.-అదే-అధ్యాయం41. 

19. అన్తాలను చూచి ఉత్తరుడు పొందిన ఉద్వేకం. -అదే- అధ్యాయం —- 42, 

20. అర్జునుడు ఆ అస్హాలను వివరించాడు. -అదే- అధ్యాయం - 43. 

21. పాండవుల ఉనికిగురించి ఉత్తరుడు భోగట్టా చేస్తాడు.-అదే-అధ్యాయం-44. 

22. చెట్టుపై నుండి ఉత్తరుడు దిగడం. -అదే- అధ్యాయం 45. 

23. వానరం గుర్తుతో ఉన్న రథం. అతను అర్జునుడేనని (ద్రోణుడు నిర్ధారణకు వస్తాడు. 
కౌరవ సైన్యాలకు కొన్ని ఆవశకునాలు కనిపినాయి. -అదే-ా అధ్యాయం — 46. 

24. అతను అర్జునుడేనని ద్రోణుడన్ష మాటలకు భయపడిన సైన్యాన్ని దుర్యోధనుడు 

ఉతరొాహపరుసాడు. కరుడు (దోణుని అవమానపరచి అతనిని సర్వ సైన్యాధ్యక్ష పదవి నుండి ల) రః స్తా (6 వి 
తొలగించాలని సూచిన్తాడు. -అదే-- అధ్యాయం - 47. 

25. కర్గుని ప్రగల్భాలు, అర్జునుని ఓడిస్తానన్న ప్రతిజ్ఞా -అదే- అధ్యాయం - 48. 

26. డంబములాడవదనీ ప్రగల్భాలు పలకవదనీ కృపాచార్యుడు కరుని మందలించడం- 
యి లు లా 

యుద్ధం చెడ్డదని శాన్త్రాలు చెబుతున్నాయి. -అదే- అధ్యాయం చా 49. 

27. ద్రోణుని అవమానించినందుకు కర్ణుని, దుర్యోధనుడ్శి, అశ్వత్థామ తూలనాడడం. 

_అదే- అధ్యాయం — 50. 

28. |దోణుని గురించి చెడగా మాటాడినందుకు కరుణీీ, దుర్యోధనుడి, అశ్యతావు 

దూషిస్తాడు. “వేను కేవలం సూతమాత్రుడిని కదా' అంటాడు కర్ణుడు. కాని రాముడు వాలిపట్లు 
ప్రవర్తించినంత దుర్మార్గంగానే అర్జునుడు కూడా వ్యవహరించాడు. -అదే- అధ్యాయం - 50. 

29. భీష్మ ద్రోణ కృవులు అశ్వత్థామను శాంతపరచేరు. దుర్యోధనుడు, కర్ణుడూ 

ద్రోణునికి క్షమాపణ చెవ్షకుంటారు. -అదే- అధ్యాయం - 51. 

30. పాండవులు తమ పదమూడేళ్ళనూ పూర్తి గావించారని భీష్ముడు నిర్జారిస్తాడు. 

-అడే- అధ్యాయం - 52. 

31. అర్జునుడు కౌరవ సైన్యాన్ని ఓడిస్తాణు. -అదే- అధ్యాయం - 53. 

32. అరునుడు కర్ణభాత నోడించాడు. అరునుడు కరుని ఓడించాడు. కరుడు పాడి 
= రా = (ar) రా 

పోయాడు. -అదే-- అధ్యాయం - ర్డ్తీ. 
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3౩. అర్జునుడు కౌరవ సైన్యాన్ని నాశనం చేసి కృపాచార్యుని రథాన్ని విరగగొడతాడు.* 
-అదే- అధ్యాయం - రర 

రెడ, అర్జునునికీ కౌరవ సైన్యానికీ జరుగుతున్న సమరాన్ని చూడడావికి ప్యర్గం మండి 
దేవతలు బయటకు వస్తారు. -అదే- అధ్యాయం - 56. 

35. కృవాచార్యార్హునుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం. కృపాచార్యుడు పారిపోవడం. -అఆదే- 
ఆధ్యాయం - 5/. 

మ 36. ద్రొణార్జునుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం. ద్రోణుడు పారిపోవడం -ఆదే- అధ్యాయం 

37. అశ్వత్భామార్జునుల మధ్య యుద్దం. -లఅదే- అధ్యాయం - 539. 

38. కర్ణార్టునుల మధ్య యుద్ధం, కర్టుని ఓటమి. -అదేా అధ్యాయం - 60. 

39. భీష్మునిపై అర్జునుడు తలపడడం. -అదే- అధ్యాయం - 61. 

40. కౌరవ సైన్యాన్ని అర్జునుడు హతమార్చడం. -అదే- అధ్యాయం - 62, 

41. భీష్ముని ఓటమి, రణరంగం నుండి ఆతను పారిపోవడం.-అదే-ఆధ్యాయం- 64. 

వశీ F ? —ళిష 42. కౌరవ సైన్యం మూర్భపోవడం-భీష్ముడు వారివి తిరిగి యిళ్ళకు బామ్మవి చెప్పడం. 

-అదే- అధ్యాయం - 66. 

43. అర్జునునికి కౌరవ సైన్యం లొంగిపోయి శరణు వేడటం. ఉత్తరుడూ, అర్హుమడూ, 

విరాట నగరికి తిరిగి వెళ్ళడం. -అదే- అధ్యాయం - 67. 

44. విరటుడు తన రాజధానికి చేరుకోగా ప్రజలాతనిని పత్కరించడం. -ఆదే- 

అధ్యాయం — 68. 

45. పాండవులు కొలువు కూటమికి ప్రవేశించడం. -అదే- అధ్యాయం - 69. 

46. విరటునికి తన తక్కిన సోదరులను అర్జునుడు పరిచయం చేయడం. -అదే- 

అధ్యాయం — 71. 

47. అర్జునుని కుమారువికీ, విరటుని కూతురికీ వివాహం -అదే- అధ్యాయం - 72. 

48. ఆ పిమ్మట. పాండవులు విరాటనగరం విడిచి ఉపప్తావ్యంలో నివసించడం. -అదే- 

ఆధ్యాయం - 22. 

49. ఆ పిమ్మట అర్జునుడు తన కుమారుడు అభిమన్యునీ, వసుదేవుని, యాదవునీ 

అన్ఫతదేశం నుంచి రప్పించడం -అదే- ఆధ్యాయం - 72. 
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50. కాశీరాజు, శల్యుడు మొదలగు యుధిస్టిర మిత్రులు రెందు అక్షాసాణుల సైన్యంతో 

వస్తారు. అలాగే యజ్ఞ సేన ద్రుసదరాజులు ఒక అక్షైహిణి వస్తారు. ద్రుపదుని అందరూ కొడు 

కులూ లఅజింక్స, శిఖండి, ధృష్టద్యుమ్ముడు కూడా వస్తారు. “అదే- అధ్యాయం - 72. 

ఉద్యోగపర్వం 

1. అభిమన్యుని వివాహం అయిన తర్వాత యాదవులూ, పాండవులు విరటుని సభలో 

సమావేశమయ్యారు. కృష్ణుడు భవిష్యత్ కార్యక్రమం గురించి వారితో ప్రసంగిస్తాడు. కౌరవ సాండ 

వులిద్దరికీ 'శ్రేయస్కరమైనదానిని మనం చేయాలి. ధర్మరాజు దేనికైనా ఒప్పకుంటాడు-ఒక్క 

గ్రామం యిచ్చినా సరే-ధర్మానికీ కట్టుబడి-అతనికి దుర్యోధనుని నమస్త రాజ్యం యిచ్చినా, 

దానిని వుచ్చుకోడు. ఇంతవరకూ పాండవులు నితిని పాటించారు. కాని _ కౌరవులు అవినీతికి 

పాల్పడితే కౌరవులను చంపడానికి వారు సంకోచించరు. పాండవుల సంఖ్య తక్కువని ఎవరూ 

జంకవలసిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ సహాయానికి రావడానికి వారికెందరో స్తేహితులున్నారు. 

కౌరవుల ఉద్దేశాలేమిటో కనుక్కోడానికి ప్రయత్నించాలి. దుర్యోధనుని వద్దకు ఒక రాయబారిని 

పంపి, రాజ్యంలోని ఒక భాగాన్ని పాండవులకిమ్మని చెప్పించాలని నా సూచన. -ఉద్యోగపర్వం- 

అధ్యాయం — మేం 

2. బలరాముడా కృష్ణుని సూచనను ఆమోదిస్తూ శకుని చేతుల్లో ఓడిపోతుండడం తెలిసి 

కూడా (ద్యూతమాడడం) ధర్మరాజు చేసిన తప్పని చెపుతాడు. అందుచేత కౌరవులతో పోరు 

సలకుండా సంధి ద్వారా నాధ్యమైనంత రాజ్యం 'పుచ్చుకోమంటాడు. -అదే- అధ్యాయం -_ ౨. 
బె యా 

3. సాత్యకి లేచి బలరాముని వైఖరిని ఖండిస్తాడు. -అదే- అధ్యాయం - 3. 

4. ద్రుపదుడు సాత్యకిని బలపరుస్తాడు. ద్రుపదుడు తన పురోహితుని రాయబారిగా 

పడానికి అంగీకరిస్తాడు. -అదే- అధ్యాయం — 4. 

కృష్ణుడు ద్రుపదుని సమర్ధించి ద్వారకకు వెళ్తాడు. ద్రుపద విరాటులు ఆహ్వానించిన 

రాజులు ps అదేవిధంగా దుర్యోధనుడు పిలిపించిన రాజులు వనారు. -అదే- అధ్యాయుం 

- ర్. 

6. సభలో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా వ్యవహరించాలో తన పురోహితునికి దుపదుడు 

7. అర్జునుడూ, దుర్యోధనుడూ యుద్ధంలో సహాయాన్ని అర్హించడానికి ద్వారకకు 

వెళారు. యిద్దరికీ సాయం చేస్తానని ఆయన తన్నాడు- ఒకనికి నా సైన్యాన్ని యివ్వగలను 
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ఒకనికి నేనొక్కడినే సాయం రాగలను. మీకేది కావాలో కోరుకోండి. దురో ఫరమడు పైవ్యాన్షి కోరుకున్నాడు-అర్జునుడు కృష్ణుని కోరుకున్నాడు. -అదే- అధ్యాయం - 7. 

8. శల్యుడు పెద్ద సైన్యంతో పాండవుల వద్దకు వస్తాడు. దుర్యోధనుడతవివి తక్కువగా 
తలచేడు. శల్యుడు పాండవుల్ని కలియడం. పాండవులు యుదంలో కరువి నిరుత్సాహపరచమవి 

డా రా 
శల్యుని కోరుట. శల్యుని సమ్మతి -అదే- అధ్యాయం - శి. 

9. అధ్యాయం 9g అప్రస్తుతం 

10. అధ్యాయం 10 అప్రస్తుతం 

ll. అధ్యాయం 1l అపస్తుతం 

12. అధ్యాయం 12 అపస్తుతం 

13. అధ్యాయం 13 అప్రస్తుతం 

14. అధ్యాయం 14 అప్రస్తుతం 

15. అధ్యాయం 15 అప్రస్తుతం 

16. అధ్యాయం 16 అప్రస్తుతం 

17. అధ్యాయం 17 అప్రస్తుతం 

18. అధ్యాయం 18 అప్రస్తుతం 

19. అధ్యాయం సాత్యకి తన సైన్యంతో పాండవుల వద్దకు వస్తాడు. 
భగదత్తుడు దుర్యోధనుని వద్దకు వెళ్తాడు. 

20. అధ్యాయం - 20 - ద్రుపద వురోహితుడు కౌరవ పభలో ప్రవేశిస్తాడు. పాండ 

వులు తమకు జరిగిన ఎగ్గులు సైచి కౌరవులతో సఖ్యానికి పిద్దంగా వున్నారవి పురోహితుడు 

చెప్తాడు. పాండవులకు పెద్ద సైన్యం వున్నపటికీ సంధి చేపుకోడాన్నే కోరుకుంటున్నారనీ చెప్తాడు. 
న! ర ఇ 

21. అధ్యాయం 21-భీష్ముడం పురోహితుని సమర్దిస్తాడు. కర్ణుడు అభ్యంతరం చెప్తాడు. 

భీష్ముడూ, కర్లుడూ కలహించుకుంటారు. తమ తరఫున సంజయువి రాయబారానికి పంపమవి 
£3 

ధృతరాష్ట్రుడు సూచిస్తాడు. 

22. అధ్యాయం 22-ధృతరాష్ట్రుడం పాండవులకు తన ఆశీస్ఫృలందజేయమవీ, ఏది 

ఉత్తమమనీ, యిద్దరికీ వైరం పెంచకుండా వుండేదనీ ఆ పరిస్థితులలో తవకు తోస్తే ఆ ప్రకారం 
~~ (a) ర 

చెపమనీ సంజయుని పంపిస్తాడు. 
| బె 

23. అధ్యాయం 23-సంజయుడు పాండవుల కడకు వెళ్ళుట. 

24. అధ్యాయం 24-సంజయ, యుధిష్టిరుల సంవాదము. 

25. అధ్యాయం 25-సంజయుడు యుద్దాన్ని విరసించుట. 

i 5 
94. ఆదాయం 26-ధర్నరాజంటాడు “కౌరవులు మా ఇంద్రప్రప్ట రాజ్యాషిబ్త చాలు 
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నేను సందికీ యిష్టపడతాను.” 

27. అధ్యాయం 27-గురుజనాన్ని చంపి రాజ్యాన్ని పొందడం అధర్మం. యుద్ధం 

లేకుండా కౌరవులు రాజ్యాన యివ్వనిరాకరిస్తే వృష్టి అంధక రాజ్యంలో అడుక్కొని బ్రతకడం 

మేలు. 

28. అధ్యాయం 28-అంటాడు ధర్మరాజు “వేము ధర్మం తప్పి సంచరించామని గాని, 

సంచరిస్తున్నామని గాని నీవు తలిస్తే మమ్ము నిందించు-సంజయుడు న్వధర్మమో సామమో 

కోరుకుంటున్నానంటాడు. 

29, అధ్యాయం 29-యుద్దం ఎందుకు న్యాయసమ్మతమో కృష్ణుడు సంజయునికిీ చెప్పి 

తన అభిప్రాయాలను వెళ్ళి ధృతరాష్ట్రునికి చెపమంటాడు, 
గ్ 

30. అధ్యాయం 30-సంజయుడు కౌరవుల వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఇంద్రప్రన్లాన్ని తిరిగి 

పాండవులకు ఇచ్చివేయడమో, యుద్దానికి సిద్ధం కావడమో చేయాలని దుర్యోధనునితో చెప్తాడు. 

31. అధ్యాయం 31-బ్రతికి యితరులను (బతకనివ్వమని చెపాడు. ఇంద్రప్రన్గాన్ని యివ్వ 

లేకపోతే అయిదూళ్ళిమ్మని చెపాడు. 

32. అధ్యాయం 32-ఆ రాత్రి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని కలిసి, ధర్మరాజు సందేశాన్ని 
నికు ఉదయాన్నే చెప్తాను అంటాడు. 

33. అధ్యాయం 33-ధృతరాష్ట్రుడు ఆత్రుతతో, సంజయుడు తెచ్చిన సందేశాన్ని వెంటనే 

తెలుసుకొనగోరతాడు. కనుక వెంటనే సంజయుని రపించుకుంటాడు. సంజయుడా సందేశాన్ని 
అ 

తెలిపి, రాజ్యంలోని భాగం వారికిచ్చివేసి వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోమంటాడు. 

34. అధ్యాయం 34-ధృతరాష్ట్రుడు విదురుని పిలిపించుకొని అతని సలహాను అడుగు 

తాడు. అతని సలహా సాండవులకు వారి రాజ్యభాగాన్ని యిమ్మని. 

౩35. అధ్యాయం ఎ3ర5-అప్రస్తుతం. - 

36. అధ్యాయం 36-అప్రస్తుతం-రెండు పక్షాల వారికీ మైత్రి కూర్చమని ధృతరాష్ట్రుడు 
విదురునికి చెబుతాడు. 

37. అధ్యాయం 37-అప్రస్తుతం. 

38. అధ్యాయం 3రి-అప్రస్తుతం. 

39. అధ్యాయం 39-దుర్యోధనుడం చెడ్డవాడైనప్పటికీ అతనిని నేను విడిచి పెట్టుకోలేనని 
ధృతరాష్ట్రుడు విదురునితో చెప్తాడు. 

40. అధ్యాయం 40-చతుర్వర్గాలను విదురుడు వివరినాడు. 
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41. అధ్యాయం 41-ధృతరాష్ట్రుడు బ్రహ్మ గురించి విదురుని అడుగుతాడు. వేను 
శూద్రుల, కాబట్టి నేను చెప్పలేనంటాడు. అప్పడు సనత్సుజాతుడు వసాడు. 

42. అధ్యాయం ఉ2- బ్రహ్మ విద్య గురించి సనత్సుజాత ధృతరాష్ట్రులకు జరిగిన 
సంభాషణ. 

43. అధ్యాయం 43-అదే విషయంపై సనత్సుజాత ధృతరాష్ట్రుల పంవాదం. 

44. అధ్యాయం 44ాబహ్మ ఎద్య గురించి సనత్సుజాతుడు చెబుతాడు. 

45. అధ్యాయం 4ర్-సనత్సుజాతుడు యోగాన్ని బోధిసాడు. 

46. అధ్యాయం 46-ఆత్మ విషయంపై సనత్సుజాతుడు. 

_ ౩47. అధ్యాయం 47-నంజయుడు తెచ్చిన సందేశాన్ని వినడానికి కౌరవులు సభకు 
వసారు. 

జీ 

48. అధ్యాయం 48-సంజయుడు సందేశాన్ని చెపడం. (ప్రత్యేకించి అర్హుమడు చెప్పిన 
గ్ 

సందేశభాగం?) - 

49. అధ్యాయం 49-భిష్ముడు అర్జునునీ, కృష్ణువీ పొగడడం. కర్గునికి కోపం వస్తుంది. 
ద్రోణుడు భీష్ముని సమర్థించి, సంధి చేసుకొమ్మని సలహా యిసాడు. 

50. అధ్యాయం 50-వాండవుల పక్షాన వున్న వారెవరు, వారి బలమెంత అవి సంజ 
యుని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతాడు. సంజయుడు కోపంగా సమాధానం చెబుతాడు. 

| -భ్రీప పరాక క్రొ N 51. అధ్యాయం ర51-ఖిష్ముని (బలు పరాక్రమాలను తలచుకొవి ధృతరాష్ట్రుడు. నిట్టూ 
రునాడు. 

ఆల్ 

52. అధ్యాయం 52-అర్జునుని (బల పరాక్రమాన్ని తలచుకొని ధృతరాష్ట్రుడు నిట్టూ 

ర్ఫుతాడు. 

ర్రె. అధ్యాయం ర56-ధర్మరాజు, అతన మిత్రుల బలపరాక్రమాలను తలచుకుంటాడు. 

పాండవులతో సంధి చేసుకొమ్మని తన కుమారులతో చెప్తాడు. 

ర్4. అధ్యాయం ర54ఉ-కారవుల ఓటమిని (పరాజయాన్ని) సంజయుడు ఊహిస్తాడు. 

55. అధ్యాయం 55-మన సైన్యం వారి సైన్యం కంటె పెద్ద కనుక పాండవులు మనల్ని 

జయించలేరని దుర్యోధనుడంటాడు. 

56. అధ్యాయం ర56-వాండవుల పైన్య వ్యూహరచనా విధానాన్ని సంజయుడు వర్ణిస్తాడు. 

57. అధ్యాయం ర57-కౌరవవీరుల్షి ఎలా హతమార్చాలని పాండవులు వ్యూహం పన్షేరో 
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సంజయుడు వర్ణిస్తాడు. పాండవులకంటె పెద్ద పైన్యమున్న కౌరవులను వాళ్ళు ఓడించగలరన్న . 

భయం తనకు లేదని దుర్యోధనుడు చెబుతాడు. 

58. అధ్యాయం 58-పోరు వద్దని దుర్యోధనునితో ధృతరాష్ట్రుడు చెబుతాడు. యుద్ధం 

నుండి తొలగేది లేదని దుర్యోధనుడు ప్రతిజ్ఞ (శపధం) చేస్తాడు. ధృతరాష్ట్రుడు దుఃఖిస్తాడు. 

59. అధ్యాయం 59-కృష్ణార్హునులు ఏం మాట్లాడుకున్నారో తనకు చెప్తమని ధృతరా 
Via రా ఎ 

ముదు సంజయుని అడుగుతాడు. 

60. అధ్యాయం 60-దేవతలు పాండవులకు సహాయపడతారనీ కౌరవుల్షి నాశనం 
చేస్తారనీ దుర్యోధనునితో ధృతరాష్ట్రాడంటాడు. 

61. అధ్యాయం 61-తనకా భయం లేదంటాడు దుర్యోధనుడు. 

— = ఇగ <r 62. ఆధ్యాయం 62 తానొక్కడే అర్జునుణ్ణి చంపగల సమర్జుణ్నని కర్గుడంటాడు. 

63. అధ్యాయం 63-కర్గుని'పై విశ్వాసంతోనే తాను పోరాడుతున్నాననీ, భీష్మ దోణాదు 
లను నమ్ముకొని కాదనీ, దుర్యోధనుడంటాడు. 

64. అధ్యాయం 64-విరోధాన్షి విడిచిపెట్టమని విదురుడు దుర్యోధనునికి చెప్తాడు. 

65. అధ్యాయం 65-ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని మందలిస్తాడు. 

66. అధ్యాయం 66-అర్జునుని సందేశాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి చెప్తాడు. 

67. ఆధ్యాయం 67-కౌరవ సభలో కొలువు తీర్చిన రాజులు తమతమ నివాసాలకు 
తిరిగి వెళ్తారు-వ్యాసుడూ, గాంధారీ విదురునితో వస్తారు. కృష్ణార్జునుల నిజ స్వరూపాల 
గురించి తనకు తెలిసిందంతా ధృతరాష్ట్రునికి చెప్పనుని సంజయునితో వ్యాసుడు. చెప్తాడు. 

68. అధ్యాయం 68-కృృష్ణుని గురించి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి చెప్తాడు. 

69. అధ్యాయం 69-కృష్ణుని శరణు వేడుమని దుర్యోధనునితో ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తాడు. 
దుర్యోధనుని తిరస్కారం. గాంధారి దుర్యోధనుని మందలిస్తుంది. 

రు ఆం శ్రి ఇవ్ . _ 70. అధ్యాయం 70-కృష్ణునికి గల వేర్వేరు పేర్లు; అని ఎలా వచ్చాయి-వివరణ. 

71. అధ్యాయం 71-రృతరాష్ట్రుడు కృష్ణునికి లొంగిపోవడం. 

72. అధ్యాయం 72-యుధిష్టిర కృష్ణుల సంభాషణ: 

ధృతరాష్ట్రుని పై ఆధారపడవద్దని సంజయుడు తనతో చెప్పినట్టు యుధిష్టిరుడు చెప్తాడు. 
ఖు వ తావో 

ఆస్తయొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని యుధిష్టిరుడుగ్గడిస్తాడు. క్షాత్ర ధర్మం దానిని పాటించవలసిన ఆవశ్య 
కత గురించి చెప్తాడు. కృష్ణుడు కౌరవుల వద్దకు వెళ్తానని అంటాడు. యుధిస్టిరునికి ఆ ఉద్దేశం 
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నచ్చలేదు. అయినా నీవేది తలపో స్తే అదే ఉత్తమమైనది అంటాడు. 

73. అధ్యాయం 73-కృష్ణుడు తన మనసులోని మర్మాన్ని ధర్మరాజుకు చెబుతాడు. 
పాండవులతో మెత్తని మాటలు మాట్లాడకు అని ధర్మరాజుతో కృష్ణుడంటాడు. కౌరవులతో వీవు 
పంధి చేసుకోకూడదనటానికి బోలెడు కారణాలున్నాయి. వారు ద్రౌపదిని పరాభవించిన తీరును 

నొక్కి చెబుతాడు. అందుచేత ఓ ధర్మరాజా! వాళ్ళని చంపడానికి వెనుదీయకు"-అంటాడు. 

74. అధ్యాయం 74-కౌరవులతో మెత్తగా మాట్లాడమని కృష్ణునితో భీముడంటాడు. 

75. అధ్యాయం 75-భీముని కృష్ణుడెగతాళి చేస్తాడు. 

వ్యా 76. అధ్యాయం 76-యుద్దం చేయటానికి భీముడు నిశ్చయించుకుంటాడు. 

77. అధ్యాయం 77-దైవ, పౌరుషాల మధ్య గల భేదాన్ని కృష్ణుడు భీమునికి చెప్తాడు. 

78. అధ్యాయం 78-శమాన్ని పాటించమని అర్జునుడు కృష్ణునితో చెప్తాడు-అది తప్పితే 

యుద్దం గురించి యోచించవచ్చును అంటాడు. 

79. అధ్యాయం 79-అర్జునునితో కృష్ణుని మాటలు-శాంతియుతంగా పరిష్కారాన్ని 

రాబట్టటానికి ప్రయల్షిన్హా సాను. అది సాధ్యపడకపోతే యుద్దానికి ః సిద్దంగా ఉండు. అయిదూళ్ళిస్తే 

ఒప్తముంటాననే ధర్మజుని అంగీకారాన్ని దుర్యోధనునికి నేను తెలియజెప్పను. 

80. అధ్యాయం 80-ఏది తనకు ఉత్తమమో దానిని చేయమని కృష్ణునితో నకులుడు 
చెప్తాడు. 

ఆలి 

81. అధ్యాయం 81-సహదేవుడు కృష్ణుని కలిసి కౌరవులతో యుద్దం వచ్చేటట్లు చేయ 

మంటాడు. అక్కడ సమావేశమైన వీరులందరూ సహదేవుని అభిప్రాయాన్నే ఆమోదిస్తున్మారని 

సాత్యకి చెప్తాడు. 

82. అధ్యాయం 82-ద్రౌపది కృష్ణుని కలుసుకొని, దుర్యోధనుడు నికి క్షింపబడే వరకూ 

తాను ఏ స్వప్పపడలేనవి చెబుతుంది. కృష్ణుడామెకు వాగానం చేసాడు. 
థు ౧ అవి 

83. అధ్యాయం ర83-అర్జున శ్రీకృష్ణుల మలి సమావేశం. శమం గురించి తీవ్ర యత్నాలు 

చేస్తాడు అర్జునుడు-కుంతిని అనునయించమని కృష్ణునితో యుధిష్టిరుడు చెబుతాడు. కృష్ణుడు 

బయలుదేరుతాడు. 

" ఇడ-వా! షునికి క 84. ఆధ్యాయం .84 హబ్తనావురం వెళ్ళే మార్గంలో కృష్ణునిక కన్దించిన శుభాశుభ 

శకునాలు, 

85. అధ్యాయం 85-కృష్ణుని హస్తినాపుర ప్రయాణంలో విశ్రాంతికి దుర్యోధనుడు 

స్థావరాలు ఏర్తాటు చేస్తాడు. కృష్ణుడు హస్తినాపురం ప్రవేశించడం. 
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86. అధ్యాయం 86-కృష్ణుని సత్కరించడానికి ఏ కానుకలు సమర్పించాలో విదురునికి 

ధృతరాష్ట్రుడు చెపాడు. 

87. అధ్యాయం 87-పాండవుల నుండి కృష్ణుని వేరు చేయడం తనకు సాధ్యం కాదని 

విదురుడు ధృతరాష్ట్రునితో చెపాడు. 

88. అధ్యాయం 88-కృష్ణుని వూజించడానికి యిది సమయం కాదని అంటాడు. 

పాండవులతో సంధి చేసుకోమని దుర్యోధనునితో భీష్ముడు చెప్తాడు. కృష్ణుని బాధింపతలపోస్తాడు 
దుర్యోధనుడు. భీష్ముడు అతనిని తీవ్రంగా ధతిభుటిర్దాడు 

89. అధ్యాయం 89-కృష్ణుని వాసినా పుర ప్రచేశం- ధృతరాష్ట్రునితో సమావేశం. విదుతు 
a) ద 

నితో విడిది. 

90. అధ్యాయం 90-కుంతీకృష్ణుల సమావేశం-కుంతి విచారం. కృష్ణుడామెను ఓదా 

రృడం. (1) రాజ్యం కోసం సంగ్రామం చేయమని నా కునూరులతో చెప్ప (2) ద్రౌపదికి నా 

సానుభూతిని చెప్ప అని కృష్ణునితో కుంతి అన్నది. 

జ! లొ బి అ « ౮ 91. అధ్యాయం 91-కౌరవులు విందుకు కృష్ణునాహ్వానిస్తారు. కృష్ణుడు తిరస్కరిన్తాడం 

విదురుని యింటికి భోజనానికి కృష్ణుడు వెళ్తాడు. 

౧2 -వ్రా క ష 92. అధ్యాయం 92-కౌరవుల వద్దకు అతను వెళ్ళడం తనకు నచ్చదని కృష్ణునితో 
విదురుడంటాడు. 

93. అధ్యాయం 9౩-కౌరవులందరూ కలిసినా తనకు హాని చేయలేరని విదురునితో 
కప ఈ x షీ క్స్ క్ న్ా య కృష్ణుడు చెపాడు శనుం వుణ్య కారకం బట్ట మాత్రమే తాను వచ్చానని చెపాడు. 

94. అధ్యాయం 94-కౌరవ సభా మందిరాన్ని కృష్ణుడు ప్రవేశిస్తాడు. 

95. అధ్యాయం 95-కృష్ణ రాయబారము. సంధికైనా సర్కే సమరానికైనా సరే పాండ 
వులు సంసిద్ధమేనని కృష్ణుడు సభలో ప్రకటిస్తాడు. వారి అరరాజ్యం వారికీవ్వండి-అంటాడుం. 

ఠా ౯ పైని య 

96. అధ్యాయం 96-దర్హం (అహభావం) చెడ్డదని జమదరగ్శి ఒక కథ చెప్తాడు. 

97. అధ్యాయం 97-నుండి 105-మాతలీ ఆఖ్యానం. 

98. అధ్యాయం 106-దుర్యోధనునికి నారదుని హితవు. 

లం, అధ్యాయం 106-123-గాలవాఖ్యానం. 

100. అధ్యాయం 124-దుర్యోధనునికి హితవు చెప్పమని కృష్ణుని ధృతరాష్ట్రుడర్రించుట. 

101. అధ్యాయం 125-దుర్యోధనునికి భీష్ముని హితవు. ద్రోణుని సమర్ధన. దుర్యోధనుని 

విదురుడు నిందించుట. ధృతరాష్ట్రుని హితవు. 

తక hE Zz 
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102. అధ్యాయం ]126-భీష్మద్రోణులు రెండవసారి దుర్యోధనునికి హితవు చెప్పట. 
యో 

103. అధ్యాయం 127-పాండవులకు ఏమీ యివ్వనని దుర్యోధనుడు ప్రకటిస్తాడు. 

104. అధ్యాయం 128-కృష్ణుడు దుర్యోధనుని నిందించుట, దుర్యోధనుని సభా నిష్క్ర 

మణ. దుశ్వాసనుని పసంగం. భీష్మునికి కషుని హెచరిక. స ప్రసం ఇ) భీష్ముని కృష్ణుని హాచ్చరిక 

104. అధ్యాయం 129-గాంధారిని సభలోనికి తీసుకొని రమ్మని విదురుని ధృతరా 
ష్ప్రుడాదేశించటం - దుర్యోధనుడు తిరిగి వస్తాడు. పాండవులకు అర్దరాజ్యమిమ్మని గాంధారి 

అతనిని అడుగుతుంది. 

104. అధ్యాయం 130-దుర్యోధనుడు సభను విడిచి వెడతాడు. కృష్ణుని చంపే 

ఆలోచన. ఆరహస్య మంత్రాంగం గురించి ధృతరాష్ట్రునికి సాత్యకి తెలియపరచటం. శ్రికృష్ణుని 

ప్రసంగం. ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని సభకు తిరిగి పిలిపించటం. హెచ్చరించటం. విదురుడా 

తనిని అభిశంసించటం. 

105. అధ్యాయం 131-భగవానుని విశ్వరూపదర్శనము. ధృతరాష్ట్రునికి దివ్య చక్షువులు 

రావడం. కృష్ణుడు సభను విడిచి కుంతి వద్దకు వెళ్ళడం, 
ణు 

106. అధ్యాయం 132-సభలో ఏమి జరిగినదో కుంతికి కృష్ణుడు చెబుతాడు. క్షత్రి 

యులకు యుద్ధం సహజమని కుంతి అతనితో చెబుతుంది. అంతకు మించిన ధర్మం లేదు 

అంటుంది. 

107. అధ్యాయం 133-తానన్హ అంశానికి బలాన్ని చేకూర్చేందుకు విదుల కథను 

కృష్ణునకు కుంతి చెబుతాడు. 

108. అధ్యాయం 134-వఐదుల గాధ. 

109. అధ్యాయం 135-విదుల గాధ. 

110. అధ్యాయం 136--విదుల గాధ. 

111. అధ్యాయం 137-కుంలి తన కుమారులకిచ్చిన సందేశం. కర్లునికి కృష్ణుని సలహా. 

ఉపప్టావ్య నగరికి తిరుగు ప్రయాణం. 

112. అధ్యాయం 138-భీష్మద్రోణులు దుర్యోధనునికిచ్చిన హితవు. 

113. అధ్యాయం 139-భీష్ముని సంతాపము. ద్రోణుడు మళ్ళీ దుర్యోధనునికి హితవు 

14. అధ్యాయం 140-ధృతరాష్ట్ర సంజయుల సంభాషణ. కర్లునికీ కృష్ణుడు సలహా 

ఇవ్వడం. 
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| WA క ర 115. అధ్యాయం 141 కృష్ణునిక కర్ణుని సమాధానము. 

116. అధ్యాయం 142--పాండవులు గలిచి తీరతారని కర్లునికీ కృష్ణుడు నొక్కి చెబుతాడు. 

117. అధ్యాయం 143-కర్ణునికి అపశకునాలు కన్దించడం. పాండవులను కడతేర్చడానికి' 

దృఢ నిశ్చయానికి రావడం- ఇంటికి పోవడం. 

118. అధ్యాయం 144-విదుర ప్రథల సంభాషణ, దుర్యోధనుడు యుద్దానికే 
నిశ్చయించుకున్నట్లు తెలుసుంది. కుంతి సంతాపము. కర్ణుని పుట్టుక గురించి అతనికీ 

రొ చి 

చెపాలనుకుంటుంది. నదీ తీరానికి కుంతి వెళ్తుంది. 
అ 

119. అధ్యాయం 145ాకర్ణుని కుంతి కలుసుకొని అతని జననం గురించి తెలిపి 

పాండవులతో కలిసిపొమ్మని కోరడం. 

120. అధ్యాయం 146-కుంతి సూచనను సూర్యుడు సమర్దిస్తాడు. కర్ణుని తిరస్కారం. 

అర్జునుని తప్త పాండవులనందరిని రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేయటం. 
ఖం అ) 

121. అధ్యాయం 147-కృష్ణుడు పాండవులను కలిసికొనడం. కౌరవ సభలో ఏమి 

జరిగినదీ చెప్పమని యుధిష్టిరుడడుగుతాడు. 

122. అధ్యాయం 147, 148, 149, 150-కృష్ణుడు సర్గ వృత్తాంతాన్ని చెప్పటం. 

123. అధ్యాయం 151-పాండవ సైన్యానికి సేనాపతి నియామకం. పాండవసేన కురుక్షే 
త్రంలో ప్రవేశించటం. 

124. అధ్యాయం 152-- సైన్యానికి సంభారాలు అందించడానికి చేసిన ఎరాట్ల వర్ణనం. 

/ 

125. అధ్యాయం 153-కౌరవ పక్షంలో సన్నాహం. మన సైన్యం రేవు వేకువనే కురుక్షే 

త్రమును ప్రవేశించాలి. 

126. అధ్యాయం 154-యుద్దానికి వెళ్ళడం వల్ల ధర్మ భ్రష్టుడనవుతానేమోనని ధర్మజుని 
భీతి కృష్ణుడతనిని సమాధానపరిచాడు. నీవు యుద్ధం చేయాలి అని అర్జ్హునుడన్నాడు. 

127. అధ్యాయం 155-దుర్యోధనుని సేనా వర్ణన. 

128.. అధ్యాయం 156-కౌరవ సేనకు భీష్ముని సీనాపరిని చేసారు. కర్ణుడలిగేడు. 

భీష్ముడు గతించే వరకూ తాను యుద్దం నిశ్చయానికి వచ్చాడు. కౌరవ సైన్యం కురు రుక్షేతంలో 

ప్రవేశించింది. 

129. అధ్యాయం 157-కృష్ణుడు పాండవ సేనాదిపతి కావడం. 

130. అధ్యాయం-కౌరవ నాశనం నాకిష్టం లేదని చెపి బలరాముడు తీరయాత్రకు 
- ర! 

పోవడం. 
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131. అధ్యాయం 158-అర్జునునికీ అక్కరలేక దుర్యోధనునికీ ఆక్కరలేక రుక్మి యింటికి 
మరలడం. 

132. అధ్యాయం 159-సంజయ ధృతరాష్ట్ర సంవాదం. సంజయుడు దధృతరామ్ట్రువి 

నిందించుట. 

133. అధ్యాయం 160-హిరణ్యవతీ నదీ తీరాన పాండవ సైన్యం-దుర్యోధనుడు 

పాండవులకు పరుషంగా సందేశాలు పంసడం-కృష్ణుడు సత్తువ ఉంటే యుద్దం చేయనునడం. 

134. అధ్యాయం 161-ఉలూక సందేశం. 

135. అధ్యాయం 162-కోపగించిన పాండవులు-కుపిత సందేశాలు పంపటం. రేవు 

ఉదయమే యుద్ధమని ప్రకటించటం. 

అనువాదం: “కళా ప్రవ రి డా. గణపతిరాజు అచ్వుతరామరాజు, 
లా ఇ 

డా. ఎ.ఆపదరావు. 



అధ్యాయం — 15 

బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వోరాటాలు 

[ఈ రాత ప్రతిలో టైవు చేసిన నలభైమూడు పూర్తి పేజీలు ఉన్నాయి. విడిగా వున్న 
పేజీలనన్నింటిని గుదిగుచ్చారు. దీని మూల శీర్షిక “బ్రాహ్మణులూ, క్షత్రియులూ-ప్రతి విప్లవం” 

| గ 

కాని, దీనిని డాక్టర్ అంబేద్కర్ స్వదస్తూరీతో “బాహ్మణ క్షత్రియ పోరాటాలు” అని సవరించారు. 

ఈ వ్యాసం సంవూర్ణమేననిపిస్తోంది -సంపాదకులు.] 

హిందువుల పవిత్ర గ్రంథాలలో బ్రాహ్మణులకు క్షత్రయులకు మధ్య సంఘర్షణలే కాదు 

నెత్తుటేర్దు పారిన యుద్దాలు కూడా జరిగాయని తెలియజేసే ఉదంతాలు కోకొల్లలు. 

ఆలాంటి వాటిలో మునకు తెలుస్తున్న మొదటి వివాదం వేనరాజుది. వేనుడు క క్షత్రియుడు. 

రాజు. బ్రాహ్మణులతో అతని సంఘర్షణకు సప్రామాణికంగా ఎన్నో గ్రంథాలలో ప్రస్తావించటం 

జరిగింది. ఈ క్రేంది వృత్తాంతం హరివేంశంలోనిది. 

“Igg సామర్భ్యాల్లో ఆత్రేయుని పోలిన అతని వంశం వాడే అయిన అంగుడు అనే 

ధర్మ రక్షకుడైన ప్రజాపతి “(జీవులకు ప్రభువు) వుండేవాడు. మృత్యువు కుమార్తె అయిన సునీత 
అతని భార్య. వీరి కుమారుడే ప్రజాపతి అయిన వేనుడు. అతడు విధి నిర్వహణలో నిర్హక్ష్యం 
చూసేవాడు - తన తాత అయిన కాలుని (మృత్యువు) వల్ల సంక్రమించిన అవలక్షణ్రాలతో 
వేనుడు తన విధులను తోసిరాజని, కామ ప్రభావంతో మోహావేశుడై జీవించాడు. వేదవిహిత 
కర్మల్సి నిరాకరించి, అరాచకత్యాన్ని ఆశ్రయించి, మతరహితమైన వర్తనను నెలకొలాడు వేనుడు. 

అతడి పాలనలో వేదాధ్యయనం, వషట్కారం లోపించాయి. యజ్ఞాలు మొదలైన కర్మలవల్ల 

లభించే హవిస్సులు తాగటానికి దేవతలకు అవకాశం లేకపోయింది. 

“బలిగానీీ హవిస్సుగానీ నివేదించకూడదు'-అన్నది వేనుని కఠోర శాసనం. “నేనే హోతను, 
నేనే భోక్తను! ఈ బలులూ-హవిస్సులూ నాకే చెందేవి” అని పోగాలం సమీపించిన వేనుడు 
ఆజ్ఞాపించాడు. తనకులేని అధికారాలను తనకు తానే ప్రకటించుకొని, ధర్మాన్ని అతిక్రమించి 

ప్రవర్తిస్తున్న వేనుని దగ్గరకు మరీచి నాయకత్వంలో బుషులంతా వెళ్ళారు. వేనునితో మరీచి 
“క నేనా! అధర్మాన్ని 'ఆచరించకు. కొన్నేళ్ళు పట్టే యజ్ఞాన్ని ఒకదాన్ని నిర్వహించతల ౫ పెట్టాం. 

నువ్వు ప్రజాపతి అల్రివంశంలో పుట్టనవాడివి. ప్రజా సంరక్షణ కోసం నీ జీవితం వినియోగం 

కావాలి. ఈ కార్య నిర్వహణలో నీవూ పాలుపంచుకోవాలి” | అన్నాడు. ఏది మంచో, ఏది చెడో 
గ్రహించలేని మూర్చుడైన వేనుడు హేళనగా వారితో “ధర్మ నిర్దేశం జేయగలవాడు నాకంటే 
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మరొకడు ఎవడున్నాడు? ఎవడి ఆజ్ఞల్నో నేనెందుకు పాటించాలి? జాన సంపత్తిలో, సంస్కార 

నిర్వహణల్లో, శమదయాదుల్లో, సత్యపాలనలో నాతో సమానమైనవాడు భూమ్మీద వేరొకడు 

ఉన్నాడా? మీరంతా ఒక భ్రమతో జ్ఞానళూన్యులై-సర్వపృష్టి చైతవ్యానిక్సీ సమస్త ధర్మాలకీ మూల 

కారకుణ్ని నేనేనన్న విషయం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నేనే గనక తలచుకుంటే భూమిని 

తలక్రిందులు చేయగలను. జలప్రళయాన్ని కల్పించగలను. భూమ్యకాశాలను మూపివేయగలను- 

అని అంటే నమ్మటానికి సందేహించకండి”-అన్నాడు. అహంకారంతో కన్నూమిన్నూ కానకుండ 

విర్రవీగే వేనుని మాటలకు కోపగించుకున్న ఆతపస్య పుణ్యులైన మహర్షులు అతణ్ని పట్టుకొని 

తమ ఎడమ తొడపై వేసి రుద్దారు. అప్పడా తొడలోంచి నల్లని రంగుతో ఒక పొట్టివాడు 

పుట్టాడు. వాడు భయం భయంగా చేతలు జోడించి నిలబడ్డాడు. అప్పడు అత్రివాడితో 

“కూర్చో! (నిషిదా!)” అన్నాడు. వేనుని కల్మషంలోంచి పుట్టిన అతను నిషాద జాతికి మూల 

వురుషుడయ్యాడు. అంతేకాదు 'ధివరిల (జాలరుల)కు మూల వురుషుడయ్యాడు.” 

ఇక రెండోది వురూరవునికి సంబంధించినది. ఇళకు కుమారుడు, వైవస్వత మమవుకు 

మనవడు అయిన పురూరవుడు క్షత్రియుల్లో మరో ముఖ్యమైన రాజు, ఇతడు బ్రాహ్మణులతో 

పడిన ఘర్షణకు సంబంధించి భారతం ఆదిపర్వంలో పేర్కొన్న అంశాల గురించి ప్రన్తావిద్దాం. 

“2మనకు తెలిసి తల్లిగాను, తండ్రిగాను కూడ తానే ప్రసిద్ధికెక్కిన ఇళకు జన్మించిన 

మేధావి వురూరవుడు. దాదావు పదమూడు ద్వీపాలను దేదీప్యమానంగా పరిపాలించాడు. 

ఎంతో ప్రతిభావంతుడైన అతని కొలువులో మహా మేధావులు కొందరు ఉండేవారు. ఈ 

అధికార మదంతో పురూరవుడు బ్రాహ్మణులతో ఘర్షణకు దిగేవాడు. ఎంత అరచి గీపెట్టివా 

వదలకుండా హింసించి వాళ్ళ నగానట్రా దోచుకునేవాడు. సవత్కుమారుడు రంగప్రవేశం చేస్తి 

వురూరవుణ్ని బ్రహ్మలోకం నుంచి హెచ్చరించాడు. అయితే వురూరవుడు దీన్ని లెక్క చేయలేదు. 

చివరకు బుషులే దిగివచ్చి శపించటంతో అందాక అధికార గర్వంతో విర్రవీగిన పురూరవ 

చక్రవర్తి అంతరించకతప్పలేదు.” | 

బ్రాహ్మణుల మీద కత్తికట్టిన క్షత్రియ రాజుల్లో మూడవ వాడు నహుషుడు. పురూరవుని 

మనవడితడు. మహాభారతంలో రెండుచోట్ల ఇతని ప్రస్తావన వస్తుంది. అరణ్య పర్వంలో ఒకసారి, 

ఉద్యోగపర్వంలో మరోసారి, నహషుని కథ ఉంది. ఉద్యోగ పర్వంలోంచి గ్రహించిన కథను 

ళ 
ఇక్కడ చూద్దాం. 

“కెఆవిధంగా వృత్తాసురుణ్చి వధించిన తరువాత ఇంద్రుడు బ్రహ్మహత్యా పాతకం చుట్టు 

కుంటుందేమోనని (వృత్తుని బ్రాహ్మణునిగా పరిగణించారు) భయపడి పారిపోయి నీటిలో దాక్కు 

న్నాడు. అర్థాంతరంగా ఇంద్రుడు మాయం కావటంతో తీవ్ర విఘాతమేర్హడింది. దేవ భూలోకాల 

వ్యనహారాలన్నిటికీ బుషులు, దేవతలు నహుషుని ఇంద్రసింహాపనం అధిష్టించాల్సిందిగా కోరారు. 

మొదట్లో ఇష్పపడకపోయినప్పటికీ నచ్చచెప్తేసరికి నహుషుడు మనసు మార్చుకున్నాడు. ఇంద్ర ' 
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పదవి చేపట్టాడు. అప్పటిదాకా ఎంతో గౌరవంతో మంచిగా బ్రతికిన నహుషుడు భోగభాగ్యాల 

మోహంలో పడిపోయాడు. యాద్భచ్చికంగా ఒకసారి ఇంద్రుని భార్య అయిన ఇంద్రాణిని చూడ 

టంతో నహుషుని కన్ను ఆమె మీద పడింది. ఎలాగైనా ఆమెను పొందాలనుకున్నాడు. దీనికి 

భయపడిన ఇంద్రాణి దేవతా సంరక్షకుడైన అంగీరస బృహస్తతి శరణు కోరింది. ఇది తెలిసిన 

నహషునికి ఆగ్రహం కలిగింది. పరప్పరుషుని భార్యను కోరటం మహాపాతకం అని నహుషునికి 

దేవతలు నచ్చచెప్పటానికి ప్రయత్నించారు. దానిని పెడచెవిని పెట్టి నహుషుడు ఇంద్రుడంత 

నిచుణ్చి కాను అని వ్యభిచార కుతంత్రాలలో తాను వాదించాడు. 

బృహస్తతితో నహుషుని వాదన ఇంకా ఇలా కొనసాగింది. “పరము పవిత్రుడైన గౌతముని 

భార్య అహల్యను ఇంద్రుడు చెరచినప్పడు ఇంద్రుర్జో మీరు ఎందుకు వారించలేకపోయారు? 

గతంలో ఇంద్రుడు ఎన్మో హీనమైన, అధర్మ వర్తనాలకీ, మోసాలకీ పాల్పడ్డాడు. అప్తడతనిని 

మీరెందుకు వారించలేదు?” దీనితో దేవతలు ఇంద్రాణిని తీసుకొని రావటానికి వెళ్ళారు. 

బృహస్పతి మాత్రం పట్టు విడువలేదు. అతని సలహాతో ఇంద్రాణి నహుషుని కొంత గడువు 
అడిగింది. తన భర్తను దకటానికి వెళుతున్నాననీ, ఒకవేళ అతడు కన్సించకపోలే నీ కోరికను 

తీరుస్తాను అన్నది. ఆమె అభ్యర్థనను నహుషుడు అంగీకరించాడు. నిశాదేవి (ఉపశ్రుతి, రహస్య 

భేది) "సహాయంతో తన భర్తను వెదకటానికి ఇంద్రాణి బయలుదేరింది. హిమాలయాల ఉత్తరాన 

సముద మధ్య భూఖండంలోని ఒక సరోవరంలో ఒక తామరతూడులో సూక్ష్మరూపంలో 

ఇంద్రుడు దాక్కొని ఉండటం ఇంద్రాణి చూచింది. నహుషుని దురాలోచన గురించి భర్తకు 

వివరించింది. అతని శక్తియుక్తులు ఉపయోగించి నహుషునిబారి నుంచి తనను రక్షి వ్రీంచమని తన 

ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్దమని ఇంద్రాణి అర్థించింది. నహషుడు మహా బలశాలి అంటూ వెంటనే 

రంగప్రడేశం చేయడానికి ఇంద్రుడు నిలొకరించాడు. అయితే నహషుని పదభష్టుని చేయడానికి 

ఓ ఉవాయాన్ని ఇంద్రాణికీ సూచించాడు. “రుషులు మోసే దివ్య వాహనంలో నన్ను దర్శిస్తె 

కోరిక తీరుస్తాను” అని నహషునితో చెప్పమని ఆమెకు ఇంద్రుడు సలహా ఇచ్చాడు 

“5 దేవతల రాజా! విష్ణువు కానీ, రుద్రుడు కానీ అసురులు గానీ, రాక్షసులు కానీ 
మున్చైన్షడూ ఎరుగని వాహనంలో నిన్న చూడాలని వుంది. మహా రుషులందరూ కలిసి నిన్ను 
పల్లకీలో మోయాలి, అది నాకు ఆనందదాయకం.” నహషుడు ఈ విన్నపాన్ని సానుకూలంగా 
ఆలకించాడు. ఆ సందేశానికి సమాధానమిస్తూ తనను తానే ఇలా అభినందించుకున్నాడు 

“మహర్షుల చేతనే పల్లకీ మోయించబోయే పరాక్రమశాలీ! నహుషా! నీ ధీరత్వం ఎంత 

గొప్పది. గతం "వర్తమానం, భవిష్యత్ అంతా నీడే! ప్రపంచం అంతా నీ మీదే ఆధారపడి 

ఉంది, నువ్వు ఆగ్రహిస్తే ప్రపంచమే లేదు... దేవీ ఇంద్రాణీ! సందేహం లేకుండా నీ కోరిక 

తీరుస్తాను. సప్తరులు, బ్రహ్మర్షులు పల్లకిలో నన్ను మోసుకొస్తారు. వేచి ఉండు. అందాల రాశీ! 
నా అద్బష్ట దేవతా! నా భాగ్యరాశీ” అలల ఇంకా ఇలా కొనసాగింది. ఈ విధంగా వుదాంధుడు, 

దురాచారుడు కామంతో కళ్ళ మూసుకుపోయినవాడు, గుణహీనుడు అయిన నహుషుడు 
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మహాత్ములైన మనీశ్వరుల్ని తన పల్లకీ మోయవలపిందిగా ఆజ్ఞాపించాడు. ఇంద్రాణి. తిరిగి 
బృహస్తతి దగ్గరకు వెళ్ళింది. బృహస్తతి ఆమెతో-నహషునికి తగిన శాస్తి తపక జరుగుతుందవి 

ఎఎ ౧ గ్! జాని గ! 

హామీ యిచ్చాడు. అహంకారంతో విర్రవీగిన నహుషుని పతనం కోపం, ఇంద్రుడు దాగివున్ల 

రహన్య స్థావరం తెలుసుకోవడం ఓ యజ్ఞం చేసానవి చెపాడు. ఆ తరువాత ఇంద్రువి జాడ 
వావి జ! 

తెలుసుకోవటం కోసం అగ్నిని పంపించటం, అగ్నితో కలసి ఇంద్రుడు రావటం జరుగుతాయి. 

ఇంద్రుడు వచ్చాక అతను లేని సమయంలో ఏయే సంఘటనలు జరిగాయో బృహసతి 
ఈ 

వివరించాడు. ఇంద్రుడు, కుబేరుడు, యముడు, సోముడు, వరుణులతో పమావేశమై వహషువి 

పతనానికీ పన్నాగం పన్నుతుండగా అగస్త్యుడు అక్కడికి వచ్చాడు. శత్రువైన నహషుడు పతవం 

చెందినందుకు ఇంద్రుణ్బి అభినందించి, నహుషుడు చివరకు ఎలా పతనం చెందినడీ పదవీ 

భష్టుడైనదీ చెపటం ప్రారంభించాడు: 
రకా ఉం 

మదాంధుడు మహాపోపి అయిన నహుషుని-మహామహులైన దేవర్లులు, నిష్కల్యషులైవ 
బ్రహ్మర్షులు, పల్లకీ మీద మోసుకెళుతున్న సందర్భంలో ఒక ధర్మ సందేహాన్ని తీర్టమవి ఇలా 

అడిగారు. “ఓ రాజా! వాసవా! (నహుషా) అసమాన విజేతా! గోవధా సమయంలో బ్రాహ్మణులు 

పఠించే మంత్రాలు నీకు ప్రమాణాలా? కావాలొ మూఢ చేతస్కుడై, అజ్ఞానం చేత “కావు” 

అని సమాధానం యిచ్చాడు నహుషుడు. అపుడు బుషీశ్వరులు “వీవు అధర్మ ప్రవర్తమడవు. 

నీవు ధర్మాన్ని చేరుకోలేవు. వూర్వ మహామునీశ్వరులే ఇవి ప్రమాణాలవి మాకు చెప్తారు”-అవి 

అన్నారు. అప్పడు నహుషునికి బుషులకు వివాదం జరిగింది. ఆగ్రహించిన నహుషుడు మను 

లతో వివాదపడుతూ, నన్ను కాలితో తన్నాడు. దావితో నహుషుడి తేజప్పు సమస్తం వశించింది. 

ప్రాభవం బూడిద అయిపోయింది. వెంటనే భయంతో కలవరపడిపోయాడు. నేను “మూర్దుడా? 

నీవు పరమ వూజ్యమైన, ప్రాచీనమునులు పొందుపరిచిన బ్రహ్మర్షులు అమష్టించే వేదాన్ని ఆధ 

ర్మవర్తనతో నిందించావు. పైగా నా శలపై కాలితో తన్నావు. బ్రహ్మసమామలైన మహర్షుల చేత 

పల్లకీ మోయించుకున్నావు. ః నీవు తక్షణమే ఇంద్రపద భ్రమ్టుడవై పదివేల సంవత్సరాలు 

ఘోరసరమై భూమి మీద పడి ఉండు. ఆ తరువాత మరల నీకు స్వర్గప్రాప్తి కలుగుతుంది” 

అని శపీంచాను. వెంటనే ఆ మూర్ధ నహుషుడు స్వర్గలోకం నుండి తలక్రిందలుగా భూతలం పై 

పడిపోయాడు” అని సంతోషంగా అగస్త్యుడు ఆ తరువాత కధ ఇలా చెపాడు. “కనుక ఇంద్రా! 

ఇవుడు బ్రాహ్మణులకు . శత్రువైన నహుషుడు నాశనం అయ్యాడు మనమిక వర్ధిల్లుతాం. కాబట్టి 

మూడు లోకాల్షి నీ ఆధీనంలోకి శేచ్చుకో. ముల్లోకాల జనుల్ని రక్షించేందుకు కంకణం కట్టుకో! 

ఓ శరీపత్! ఇంద్రియాలను జంరుంచు. శత్రువులను నిర్మూలించు. బుషులచేత ఆశీష్పులు, 

మన్ననలు పొందు” అని అగన్త్యుడు ఆ కథను ముగించాడు. 

ఇక నాలుగవది నిమిరాజ వృత్తాంతం. ఇక్ష్య్వ్యకుని కుమారులలో నిమి ఒకడు. బ్రాహ్మ 
కళ్ళ భీ లశ 3 

ణులతో అతని సంఘర్షణకు సంబంధించిన బవరాలు ఎమ వురాణంల కవిపినాయి. దావి 

ప్రకారం: 
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ఓడ4వెయ్యి సంవత్సరాలు కొనసాగే ఒక యజ్ఞాన్ని చెయ్యటానిక్రై బ్రహ్మర్షి వశిష్టుణ్ని (హోత) 

యజ్ఞ నిర్యాహకుడుగా పిలిచాడు నిమి. అంతకు పూర్వమే 500 సం.లు పట్టే యజ్ఞాన్హి 

ఇంద్రునికి నిర్వహించటానికీ ఒవ్పకున్నాననీ, అందువల్ల ముందుగా దాన్ని పూర్తిచేసి తరువాత 

వస్తానని వశిష్టుడు చెప్తాడు. దానికి నిమి ఏమీ బదులీయలేదు. అతను ఒప్పకున్నాడని భావించి 

వశిష్టుడు వెళ్ళిపోయాడు. అతను తిరిగి వచ్చేటప్పటికి మరో బ్రహ్మర్షి అయిన గౌతముడు 

హోతగా యజ్ఞం జరుగుతుండడాన్ని చూచాడు. తన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలియజేయకుండా నిర్లక్ష్యం 

చేసినందుకు ఆగ్రహించి వశిష్టుడు నిమిని “అశరీరుడవు” (విదేహుడవు) కమ్మని శపించాడు. 

ఈలోపు పు నిద్ర నుంచి మేల్కొన్న నిమి ఎలాంటి హెచ్చరిక చేయకుండానే శపించినందుకు 

వశిష్టునికి ప్రతిశాపం ఇచ్చి మరణించాడు. నిమి శరీరం భద్రపరచబడింది. యజ్ఞానంతరం హవి 

స్సును అందుకోవటానికి వచ్చిన దేవతలు, వురోహితుల కోరికపై నిమిని తిరిగి బ్రతికించటానికి 

ఒప్పకున్నారు. కాని నిమి అందుకు అంగీకరించలేదు. అతని కోరిక మేరకు అతనికి అన్ని జీవుల 

కళ్ళలో నివసించే విధంగా వరమిచ్చారు-దేవతలు. ఫలితంగా అప్పటి నుంచి కళ్ళు ఎవుడూ 

మూసుకొని తెరచుకుంటూ ఉండటం సంభవించింది. (“నిమిష అంటే రెప్పపాటు.” )” 

ఐదవ వృత్తాంతం వశిష్ట ఐశ్వామిత్రులకు సంబంధించినది. వశిష్టుడు బ్రాహ్మణ వూజారి. 

విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియుడు. బ్ర కావాలనేది విశ్వామిత్రుని ప్రగాఢ వాంఛ. ఆ కోరిక 

అతనికి ఎందుకు కలిగిందో తెలిపే వృత్తాంతాన్ని మనం రామాయణంలో చూడవచ్చు. 

“విశ్వామిత్రుని వంశవృక్షం చాలా పెద్దది. ప్రజాపతి కొడుకు కుశుడు. అతని కుమా 

రుడు కుశనాభుడు. ఈతని కొదుకు గాధి. గాధి కొడుకే విశ్వామిత్రుడు. విశ్వామిత్రుడు వేలకు 

వేల సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. ఒకసారి అతను భూప్రదక్షిణ చేస్తుండగా వశిష్టుని 

ఆశ్రమం కనంచింది. ప్రశాంత వాతావరణం. శాంతం మూర్తిభవించిన మహర్షులు, సన్యా 

సులు, భక్తులతో కళకళలాడుతున్న ఆ ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో విశ్వామిత్రుడు అడుగు పెట్టాడు. 

మొదట తిరస్కరించినా, తన పరివారంతో బాటు ఆ బ్రహ్మవుత్రుని ఆతిథ్యం స్వీకరించడానికి 

విశ్వామిత్రుడు అంగీకరించాడు. అందరికీ షడసోపే పీతమైన భోజనాలను ప్రసాదించిన వశిష్టుని 

ధేనువుపై విశ్వామిత్రుడి కన్నుపడింది. లక్ష గోవులను ఇస్తానన్నప్పటికీ వశిష్టుడు కామధేనువును 

ఇవ్వడానికి అంగీకరించలేదు. దానికి విశ్వామిత్రుడు “కామధేనువు రత్నం లాంటిది. దేశంలో 

ఉన్న మణులన్మీ రాజు సొత్తే కనుక ధేనువును పొందే హక్కు తనకుంద”ని వాదనకు దిగాడు. 
వశిష్టుడు ఒప్పకోకపోతే విశ్వామిత్రుడు తన ధరను విపరీతంగా సెంచాడు. ఫలితం లేకపోయే 

సరికి అతని సకం తారాస్థాయిని చేరింది. ఇచ్చ, నీచాలు మరిచి, కృతఘ్ముడై బలవంతాన 

'దేనువును హరించబోయాడు. ఆ పవిత్రమైన ఆవు కట్లు తెంచుకొని వశిష్టుని వద్దకు వచ్చి 

తనను త్యజించినందుకు వశిష్టుణ్ణి నిందించింది. అప్పడు వశిష్టుడు “నిను వదిలి పెట్టాలను కోర్కె 

చాకే మాత్రమూ లేదు. కానీ “సిం చేయను? విచ్వమిత్రుడు శక్తివంతుడు” అన్నాడు. అప్తడా 

'ఢేనువు “ఎవరూ క్షత్రియుణ్ణి శక్తివంతునిగా పరిగణించరు. బ్రాహ్మణుల కంటే శక్తివంతులెవరూ 

లేరు వార్తి శక్తి అనంతమైనది, దైవదత్తమైనది. క్షత్రియుల శక్తి కంటె ఉన్నతమయినది. స్తీ 
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బలం అపరిమితం. విశ్వామిత్రుడు వీరుడు కావచ్చు గానీ మీకంటే శక్తివంతుడు కాడు. మీ 
శక్తి అజేయమైనది. నన్ను ఆజ్ఞాపించండి మీ బ్రాహ్మణీయ శక్తులతో మీరు సాధించిన వేను 
గర్వంతో విర్రవీగుతున్న విశ్వామిత్రుని. పొగరు అణుస్తాను” అని శపథం చేసింది. తవ శరీరం 
నుంచి వంద మంది పహ్హవులను సృష్టించింది. వారు విశ్వామిత్రుని సేనను చెలాచెదరు 

9 లూ 

చేసినా అతని ధాటికి తట్టుకోలేక మరణించారు. అప్పడు వివిధ ఆయుధాలు ధరించిన 
యవనుల్ని, శకుల్షి సృష్టించి విశ్వామిత్రుని పైకి పంపింది కామధేనువు. విశ్వామిత్రుని సైవ్యాన్ని 
వీరు నాశనం చేశారు. అయితే అతని ధాటికి తట్టుకోలేక మరణించారు. ఈసారి యుద 

డా 

కళలో ఆరితేరిన వివిధ తెగల బలశాలురను కామధేనువు సృష్టించింది. వారు 

కాల్బలాన్ని అశ్వబలాన్నీ, గజబలాన్నీి - మొత్తం సైన్యాన్ని సంహరించారు. అప్పడు 

నూరుగురు పుత్రులు వశిష్టుని ఆశ్రమంపై దండెత్తి ధ్వంసం చేశారు. కావీ వారంతా వశిష్టుని 
మంధత్ర మహిమకు మాడి మసై పోయారు. దీంతో చలింఛిన విశ్వామిత్రుడు తన కుమారుల్లో 

కరికి రాజ్యభారాన్ని అప్పగించి, హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేశాడు. మహాదేవృవి అనుగ్రహం 

వల్ల ఎలాంటి వారినైనా ఓడించగల అన్ని శస్త్ర విద్యలనూ నేర్చుకోవడంతో పాటు ఆ దేవదేవువి 
బళ శి న ా నికి నుంచి అవూర్వ శక్తి గల అస్త్రాలను పొందాడు. నేరుగా వశిష్టుని ఆశ్రమానికి వచ్చి దాన్షి 

సర్వనాశనం చేశాడు. అక్కడి ఆశ్రమవాసులను తరిమాడు. తీవ ఆగ్రహంతో వశిష్టుడు తన 

బ్రహ్మ దండాన్నైత్తాడం. విశ్వామిత్రుడు తన అస్త్రాన్నెత్తి శత్రువును సవాలు చేశాడు. ఆతని 

పరాక్రమం చూపమని చెబుతూ వశిష్టుడు “బ్రాహ్మణ శక్తితో, క్షత్రియుని శక్తికి పోలిక ఎక్కడ? 

దివ్వమైన నా శక్తిని చూడు, క్షత్రియాధమా!” అని, విశ్వామిత్రుని గర్వాన్ని అణుసానని ప్రకటిం 

చాడు. నిప్పను వీరు ఆర్డినట్టు విశ్వామిత్రుడి శస్తాన్ని బ్రహ్మదండం ఓడించింది. బ్రహ్మపాశం, 

కాలపాశం, వరుణపాశం, విష్ణుచక్రం, శివుని త్రిశూలం వంటి అనేక దివ్యాస్తాలను విశ్వామిత్రుడు 

ప్రయోగించాడు. బ్రహ్మసుత్రుడైన వశిష్టుడు వాటన్నిటినీ తన దండంలో లీనం చేశాడు. ఆఖరికి 

విశ్వామిత్రుడు మహా శక్తి సంపన్నమయిన బ్రహ్మాన్తాన్ని వశిష్టువి పైకీ వదిలాడు. దాన్ని కూడా 

జ్య ట్ట అల్ల అల 4 ఉల్ 
వశిష్టుడు ఎదుర్కొన్నాడు. అప్పడు వశిష్టుడు ఉగ్రరూపం దాల్పాడు. ఆయన నవ రంధ్రాల 

నుండీ అగ్నిజ్వాలలు ఎగిశాయి. అతని చేతిలోని బ్రహ్మదండం పొగలేని జ్యాలవలెె యముని 

మరియొక రాజదండము వలె మెరిసింది.” అయితే అతని శత్రువు ఓటమిని చాటుతూ, 

మునులు నచ్చజెపగా వశిష్టుడు ప్రతీకార వాంఛను విడిచిపెట్టాడు. “క్షత్రియ శక్తి సిగ్గుపడాలి. 
9౨ . 9 

బ్రాహ్మణ శ్రే నిజమైన శక్తి, ఒకే ఒక బ్రహ్మదండం నా అస్తు శస్తాలన్నింటిని నాశనం చేసింది” 

అని విశ్వామిత్రుడు కుమిలిసోయాడు. 

విశ్వామిత్రుని 
ఆ 

శ్వామిత్రుని ts 

విశ్వామిత్రునికి ఏమీ పాలుపోలేదు. రెండు ప్రత్యామ్నాయాలు కనిపించాయి. ఒకటే, 

ఓటమిని అంగీకరించడం. మరొకటి, తాను కూడా బ్రాహ్మణత్వాన్ని సాదించడం. రెండో మారా 

ఎన్నుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు. “నేను ఇంద్రియాలనూ, బుద్దినీ నియంత్రించి, నియమబద్ధమైన 

జప, తపాదులతో బ్రాహ్మణన్థాయిని అందుకోవాలి.” తీవ్రమైన విసుగుతో, భయంతో, మమూలు 

గుతూ, తన శత్రువుపై తీవ్రమైన కోపంతో దక్షిణానికి వెళ్ళి తన నిర్ణయాన్ని అమలుచేశాడు. ఒక 

వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై అతనికి రా జర్షిత్వాన్ని ప్రసాదించాడు. ఆతర్వాత 
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తన తపోబలం వల్ల విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు.” 

విశ్వామిత్రునికి, వశిష్టునికీ మధ్య వివాదానికి మరో కారణం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
ఇక్షాకుని వంశం వాడైన సుదాసుని రాజ్యవాలన కాలంలో ఈ గొడవ మొదలైంది. వశష్టుడు 

సుదాసునికి కుల పురోహితుడు. ఇదమిద్ధంగా తెలియని కారణం వల్ల సుదాసుడు, విశ్వామిర్రుణ్ణి 
పురోహితునిగా నియమించాడు, ఇది వశిష్ట విశ్వామిత్రుల మధ్య ఘర్షణకు దారితీసింది. 

అది చాలాకాలం కొనసాగింది. 

వీరిద్దరి ఘర్షణ చిత్రమైన మలువులు తిరిగింది. విశ్వామిత్రుడు ఎవరితోనైనా ఘర్షణ 

పడితే అక క్కడల్లా వశిష్టుడు రంగప్రవేశం చేసి వ్యతిరేక వర్గంలో చేరేవాడు. అలాగే. విశ్వామిత్రు 

డూను. ఈ విధంగా ఇద్దరూ ఒకరినొకరు దెబ్బ తీసుకునేవారు. 

(లెశంకుగా "పీరు పొందిన సత్య వ్రతుని వృత్తాంతం ఇందులో మొదటిది. హరివంశంలోని 

కథ ఇలా సాగుతుంది. 

“రివశిష్టుడు రాజు (సత్య వుతుని తండ్రితో తనకున్న గురుశిష్య సంబంధాన్ని వురస్క 
రించుకొని - అయోధ్యను, దేశాన్ని, అంతఃపురాన్ని తన ఆజ్ఞలలో నడిపేవాడు. 

అయితే సత్యవ్రతునికి మూరత్వం వలనో లేక విధివశం వలనో వశిషునిసె చెపలేని 
క్ ణా రా శ యా . రు = టె 

కసం. 

(సకారణంగానే) తండ్రి తనను పదవీచ్యుతుణ్ణి చేసి ఇంటి నుంచి  వెళ్ళగొడుతున్న 
సమయంలో అక్కడే ఉన్ల వశిష్టుడు కనీసం పల్లెత్తు మాట కూడా అనలేదు. సరికదా, తన 
మౌనంతో ఈ చర్యను సమర్థించాడు. అందువల్ల పత్యవ్రతునికి వశిష్టుడంటే వల్లమాలిన 

కోపం. “సప్తపది వూర్తయినప్తడే వివాహం జరిగినట్టు లెక్క. కానీ ఏడవ అడుగు వేయక 
ముందే చేను ఆ కన్యను ఎత్తుకొచా చ్చాను, ధర్మసూక్ష్మాలు తెలిసిన వశిష్టుడం కూడా ఈ 

విషయాన్ని గుర్తించి నన్ను సమర్థించడం లేదు.” ఆవిధంగా జెచిత్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 

ప్రవర్తించిన వశిష్టునిపై సత్యవ్రతుడు మనసులో కోపాన్ని పెంచుకున్నాడు. తన తండ్రి తన 

మీద విధించిన 'మౌన తపస్సు సవ్యతను కూడా అతను అర్ధం చేసుకోలేదు... ఆ తపస్సు 

పూర్తయ్యాక తాను తిరిగి తన కుటుంబంలో తన స్థానాన్ని పొందానని అతను భావించాడు. 

కానీ సత్యవ్రతుణ్ణి పక్కకు నెట్టి తన కుమారుణ్ణి రాజుగా వియమించడాన్ని వశిష్టుడు ఆపలేదు. 

పరాక్రమవంతుడైన సత్యవ్రతుడు పన్నెండు సంవత్సరాల తపస్సు. ముగించి ఆకలితో కళ్ళు. 
తెరిచేసరికి కామితార్జాలను తీర్భే వశిష్టుని పాడి ఆవు కనిపించింది.  ఆకలివల్లా మైకంవల్లా 

అలసటవల్లా, ఆగ్రహంతోనూ సత్యవ్రతుడు దశ కర్మలనూ విస్మరించి ఆ/గోవును వధించి... 



బ్రాహ్మణ క్షత్రియ పోరాటాలు 467 

ఆ మాంసాన్ని తినడమే కాక విశ్వామిత్రుని వుత్రులచే కూడా తినిపించాడు. ఇది తెలిపి వశి 
పుడు ఆగ్రహించాడు. మూడు పాపాలు చేసిన కారణంగా త్రిశంకు నామాన్ని సత్యవ్రతునిపై 
విధించాడు. దేశ సంచారం నుంచి తిరిగి వచ్చిన విశ్వామిత్రుడు తాను లేవిరోజుల్లో ఎనో 
కవ్టాలు పడి తన భార్యాబిడ్డలను పోషించిన సత్యవ్రతువికి కృతజ్ఞతతో ఒక వరమిస్తావన్నాడు. 
బొందితోనే స్వర్గానికెళ్ళే వరం కోరాడు త్రిశంకు. పన్నెండు సంవత్సరాలు కరువు అనంతరం, 
తండ్రి సామ్రాజ్యానికి పత్యవ్రతుణ్ని, రాజుగా చేశాడు విశ్వామిత్రుడు. అతని తరపున యజా 
నిర్వహించాడు. దేవతల్ముంచి, వశిష్టుని? నుంచి ఎంత వ్యతిరేకత ఎదురయినప్పటికీ బొందితోవే 
(రాజును) సత్యవ్రతుళ్షా స్వరానికి పంపించాడు.” 

2. హరినంశంలో చెప్పబడిన కథ ఇది: 

“రిజరిగిన దుర్మార్గానికి ఫలితంగా ఆ రాజ్యంలో పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఇంద్రుడు 
వర్షాలు కురిపించలేదు. ఆ సమయంలో విశ్వామిత్రుడు తన  భార్యాబిడ్డలమ వదలి, తపస్సు 

చేసుకోవటానికి సముద్ర తీరానికి వెళ్ళిపోయాడు. దుర్భర దారిద్రాన్షి భరించలేవి ఆతని భార్య 
వంద గోవులకు తన రెండవ కుమారుని అమ్మటానికి ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో సత్యవ్రతుడు 
ఆమె పయత్నాన్ని విరమింపచేసి, ఆడవి జంతువుల మాంసంతో వారిని పన్నెండు సంవత్సరాల 

పాటు పోషించాడు. సత్యవ్రతుడు ఆ పన్నెండు సంవత్సరాలు తండ్రి ఆదేశం మేరకు మౌన 

తపస్సు చేసి శుద్దుడయ్యాడు.” 
ఠా వ 

నశిష్టుడం విశ్వామిత్రుడు ప్రత్యర్థులుగా కనిపించే మరో వృత్తాంతం కూడా ఉంది. ఆది 
త్రిశంకు కుమారుడైన హరిశ్చంద్రుని కథ. విష్ణు మార్కండేయ పురాణాల్లో ఈ కథ వుంది. 

ఆ కథ ఇలా సాగుతుంది. 

“ఒక సందర్భంలో హరిశ్చంద్రుడు వేటకు వెళ్లాడు. ఆతడు వేటాడుతున్నప్పడు స్త్ర 

ఆర్తనాదాలు వినిపించాయి. ఆ ఆర్తనాదాలు, తమను ఇంతకు ముందు ఎవ్వరూ నాధించవంత 

స్థాయిలో విశ్వామిత్రుడు వశం చేసుకుంటున్నాడని కొన్ని తంత్రశక్తులు చేస్తున్న హాహాకారాలు. 

విఘ్నేశ్వరుడి వల్ల ప్రేరేపితుడై, బలహీనులకు అండగా రాజు. ఉండాలనే క్షత్రియ ధర్మాన్ని 

అనుసరించి హరిశ్చంద్రుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరకెళ్ళి ఇలా అన్నాడు. “దేదీష్యమైన శక్తితోను, 
అస్లితుల్యమైన పరాక్రమంతోను అందరికి ప్రభువునైన నేనిక్కడ ఉండగానే గుడ్డలో అస్టివి 

మూటగట్టడానికి ప్రయత్షిస్తున్నదెవరు? వాడికి ఈరోజుతో నూకలు చెల్లాయి. నా అమ్ములపాది 

నుంచి భూమ్యాకాశాలు మిరుమిట్లు గొలిపేలా నా ధనుస్సు నుంచి వచ్చిన బాణాలు వాడి 

సర్వాంగాలనూ తూట్టు-పాడుస్తాయి” అన్నాడు. విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుని మాటలు విని రెచ్చి 

పోయాడు. అతని కోపంలో ఆ తంత్ర శక్తులన్నీ వెంటనే నశించాయి. ఇది చూచి అశ్వత్థవృక్షం 

ఆకుల్లాగా హరిశ్చంద్రుడు గజగజా వణికిపోయాడు. వినయంగా అర్హులైన బ్రాహ్మణులకు, పద 

లకు దానధర్మాలు చేయడం, దుర్చలులను రక్షించడం, శత్రువులతో యుద్ధం చేయడం వంటి 
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తను అనుసరించి నేను అలా అన్నాను అని హరిశ్చంద్రుడు అన్నాడు. ఆ మాటలు 

న్న విశ్వామిత్రుడు బ్రాహ్మణునకు దానం ఇనానన్న్మావు కాబట్టి నాకూ దానం ఇవు అన్నాడు. 

అప్పడు రాజైన హరిశ్చంద్రుడు విశ్వామిత్రునితో ఏది అడిగినా ఇవ్వడానికి నేను సిద్దమేనన్నాడు. 
బంగారము, భార్య, శరీరం, సామాజ్యం, యావదాస్తి ఏదైనా కోరమన్నాడు. అయితే అందుకు 

విశ్వామిత్రుడు రాజసూయయాగం నిర్వహించేందుకు అవసరమైంది కోరాడు. మొత్తం భూమం 

డలమే నాపరం కావాలన్న వరం లాంటి కోరికి కోరాడు. దానికి ఒప్పకున ఇంకా కోరుకొమ్మని 

రాజు అడగగా హరిశ్చంద్రుడు అతని భార్యా బిడ్డలు, పుణ్య సంపదా ప మొత్తం నామ్రాజ్యాన్ని 

కోరాడు. దానికి హరిశ్చంద్రుడు ఎంతో ఆనందంగా అంగీకరించాడు. "అప్పడం ఎశ్వాబుద్రుడు 

హరిశ్చంద్రుని ఒంటి పైనున్ల్న ఆభరణాలనన్నింటిని వొలివి ఇవ్వమన్నాడు. నార బట్టలు ధరించి 

భార్యాబిడ్డలతో రాజ్యాన్ని వదిలిపొమ్మన్నాడు. అలాగేచేసి హరిశ కృంద్రుడు అడవులకు బయల్లెరి 

వెళ్తుండగా విశ్వామిత్రుడు వురల అడ్డగించి యజ్ఞానికి అవసరమైన ధనం చెల్లించమన్నా న్నాడు. 

తాను, తన భార్యాబిడ్డల శరీరాలు తప్త తన దగ్గర ఏమీ లేదని హరిశ్చంద్రుడు అన్నాడు. 

కానీ విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం 'తీరృవలసిందేనని అన్నాడు. “బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చిన 

మాట తప్పడం వినాశనానికి దారి తీస్తుంది” అని హెచ్చరించాడు. విశ్వామిత్రుని శాబాని. 

హరిళ శృంద్రుడు భయపడి ఇస్తానన్న పైకాన్ని నెల రోజులలో చెల్లిస్తానని గడువు తీసుకున్నాడు. 

కష్టమంటే ఏమిటో తెలియకుండా, నకల సౌకర్యాలతో గడిపిన చంద్రమతిని, బిడ్డను తీసుకొని 

ప్రజలు, సిబ్బంది వద్దువద్దని విలపిస్తూ వేడుకున్నా వినకుండా బయలుదేరాడు. తన ప్రజలు 

తనపై ప్రేమతొ రాజ్యాన్ని వదిలినందుకు నిష్టూరాలు ఆడుతుంటే వింటూ నెమ్మదిగా ప్రయా 

ణిస్తున్న _ హరిశ్చంద్రుని ఆలస్యానిక్సీ సంక్ కోచానికీ ఆగ్రహించిన విశ్వామిత్రుడు దూషించడమే 
కాక్క భర్త ఆసరాతో కాళ్ళీడ్చుకుంటూ నడుస్తున్న చంద్రమతిని తన దండంతో కొట్టాడు. 

అప్పడం హరి శ్రంద్రుడు భార్యాబిడ్డలతో వారణాసికి - అది శివుని ప్రత్యేక క్షేత్రం కనుక 

మానవుల ఆస్తి కాదనే ఉద్దేశ్యంతో “బయలుదేరాడు. కానీ అక్కడ విశ్వామిత్రుడు ఎదురై ఇచ్చిన 

గడువు వూర్తి కాక ముందే తన డబ్బు చెల్లించమని అడిగాడు. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న 

హరిశ్చంద్రుని భార్య శైవ (చంద్రమతి తనను అమ్మివేసి విశ్వామిత్రుని బాకీ ్రీర్చవని దుఃఖంతో 

సాథయపడింది. ఈ ప్రతిపాదన విన్న హరిశ్చంద్రుడు మూ రృపోయాడు. కొంత సేపటికి తెప్పరిల్లి, 

దుఃఖంతో కుమిలిపోయాడు. మరలా మూర్చపోయాడు. భర్త పరిస్థితిని భరించలేని చంద్రమతి 

కూడా మూర్భపోయింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ అపస్మారక స్థితిలో ఉండగా, తీవ్రమైన ఆకలితో 

బాధపడుతున్న వారి కుమారుడు (లోహితాస్యుడం) భోజనం కోసం ఆక్రందనలు చేయటం 

మొదలు పెట్టాడు. “నాన్నా! ఆకలవుతుంది. అమ్మా! తినటానికి ఏమైనా పెట్టమ్మా ఆక 

లితో, దాహంతో నా నాలుక పిడచకట్టుకపోతుందమ్మా” అంటూ ఏడుస్తున్న సమయంలో 

విశ్వామిత్రుడు అక క్కడికీ తిరిగి వచ్చాడు. మొహమ్మీద నిళ్ళుజల్లి హరిశ్చంద్రుని మూర్చ నుండి 

లేపి, తక్షణమే తన బాకీ తీర్చమని అడిగాడు. ఈ మాట విని హరిశ్టంద్రుడు మళ్ళీ మూర్చ 

పోయాడు. మి విశ్వామిత్రుడు అతనికి స్పృహ తెప్పించాడు. సూర్యస్తమయమరో య్యేలో గా బాకీ 

తీర్చని పక్షంలో శపిస్తానని బెదిరించాడు- విశ్వామిత్రుడు. భయపడిన చంద్రమతి అభ్యర్థన మీద 

హరిశ్చంద్రుడు చంద్రనుతిని అమ్మడానికి ఒప్పకున్నాడు. “నా నోటి వెంట అటువంటి మాట వస్తే, 

ఏ దేవతలు నన్ను క్రమిస్తారు? అంతకంటే అమానుషం ఏముంటుంది?” అన్నాడు. కానీ తప్పక 
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భార్యను విక్రయించే పనిమీద నగరంలోకి వెళ్ళాడు. తననుతాను నిందించుకుంటూ తన రాణిని 

బానిసగా అమ్మకానికి పెట్టాడు. ధనవంతుడైన బ్రాహ్మణుడొకడు-తన యింటిపని చేయటానికి 

తగిన వెల ఇచ్చి చంద్రమతిని కొనుక్కోటానికి ముందుకొచ్చాడు. కొన్నదే తడవుగా ఆమెను 

బరబరా ఈడ్సుకళ్ళటం బ్రారంభించాడు. అది చూసిన లోహితుడు భోరున విలపిస్తూ “ఆమ్మా 

అమ్మా!” అంటూ వెంటపడసాగాడు. బాహ్మణుడతడ్మి కసరివిసరి కొట్టాడు. “అమ్మా! ఆమ్మా” 

అంటూ లోహితుడు ఇంకా వెంటబడనాగాడు. అప్పడు చంద్రమతి “దయచూపండి బాబూ! 

ఈ పనిదాని మీద దయ చూపండి. వీడు లేకుండా నేను బ్రతకలేను. మీరు నన్ను కొమక్కున్న 

మాట వాస్తవమే! కానీ పసిబిడ్డను వదిలేస్తే అంతకంటే నన్నుకొన్న ఉపయోగం ఉండదు. ఆవు 
ఎంట దూడలాగ నన్నూ, వాది కలపండి.” అంటూ దుఃఖంతో ప్రాధేయపడింది. బ్రాహ్మణుడు 

అంగీకరించాడు. బిడ్డకు కూడా వెలకట్టాడు. 

డబ్బిచ్చి చంద్రమతిని, లోహితుడ్డి బ్రాహ్మణుడు తీసుకువెళ్ళిన మరుక్షణమే విశ్వామి 

తుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తన బాకీ తీర్చమన్నాడు. సజల _నయనాలతో-ఉన్న సొమ్మంతా 

హరిశ్చంద్రుడు విశ్వామిత్రుని చేతిలో పోసాడు. ఆ సొమ్మును అతి తక్కువగా భావించిన విశ్వ 

మిత్రుడు కోపంతో ఊగిపోయి “ఉచ్చనీచాలు తెలియని ఓ క్షత్రియుడా! బ్రహ్మర్షినయిన నేను 

చేసే యజ్ఞానికి ఇంత తక్కువ సొమ్మునిస్తే ఇప్పడే నా మానవాతీత తపశ్శక్తినీ, నిష్కళంకమైన నా 

బాహ్మణత్వవు భయంకర ప్రభావాన్ని, నా పవిత్ర జ్ఞానాన్నీ చూవుతాను” అన్నాడు. దీనితో ఆందో 

శన చెందిన హరిశ్చంద్రుడు మరింత సొమ్ము ఇస్తానని వాగ్గానం చేశాడు. బాకీ తీర్చేందుకు 

హరిశ్చంద్రునికి అరవూట గడువిచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు. ఎంతో గొప్పగా బ్రతికిన హరిశ్చంద్ర 

మహారాజు కడు దీన పరిస్థితికి దిగజారి చివరకీ తననుతాను అమ్ముకోవడానికి కూడా 

సిద్ధపడ్డాడు. అతని త్యాగాన్ని చూచిన ధర్మదేవత మారువేషంలో దుష్టుడూ, దుర్మార్గుడూ 

అయిన ఛండాలుని రూపంలో వచ్చి ఎంత వెల ఇచ్చి అయినా హరిశ్చంద్రుడ్డి కొంటానన్నాడు. 

హరిశ్చంద్రుడు ససేమిరా ఒప్తనోలేదు. ఛండాలుడుగా అమ్ముడుపోయే కంటే విశ్వామిత్ర 

శాపాగ్షిలో దహించుకుపోవటమే మంచిదన్నాడు హరిశ్చంద్రుడు. అది విని విశ్వామిగ్రుడు ఛండా 

లుడు అంత సామ్మునిస్తానంటే నీవు ఎందుకు అంగీకరించవు? అని అడిగాడు. ఇది చాలా 

నీచమైన పని అని, సూర్య వంశానికే అవమానవని హరిశ్చంద్రుడు చెప్పడంతో విశ్వామిత్రుడు 

మరింత మండిపడ్డాడు. చండాలునికే అమ్ముడుపోయి తన అప్ప తీర్చని పక్షంలో శాపావికి గురి 

కావలసి ఉంటుందని మళ్ళీ బెదిరించాడు. ఈ హైన్యతను తప్పించమనీ, కావాలంటే ఇవ్వవలసిన 

ధనానికి బదులు తాను విశ్వామిర్రుని బానిసగా ఉంటాననీ హరిశ్చంద్రుడు వేడుకున్నాడు. 

అన్నాడు, ఇదే అదనుగా తీసుకొని “నువ్వు ఇవుడు నా బానిసవు. కోటి రూపాయలకు విన్ను 

నేను ఛండాలునికి అమ్ముతున్నాను” అని విశ్వామిత్రుడు ప్రకటించాడు. 

ఛండాలుడు అమితానందం పొందాడు. విశ్వామిత్రునికీ సొమ్ము చెల్లించి దీనస్థితిలో 

ఉన్న హరిశ్ళంద్రుణ్ణి కట్టివేసి, కొట్టుకుంటూ తీసుకువెళ్ళాడు. ఛండాలుడు హరిశ్చంద్రుణ్న. స్మశా 

నంలో కాపలా ఉండి సుంకం వసూలు చేయటం, శవాల మీద కప్పిన వనాలను హరించడం 
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చేయమన్నాడు. వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయంలో ఒక కాసు మాత్రమే తీసుకొని మిగతాది 

ఛండాలునకు ఇవ్వడమనేది నియమం. ఈ నీచ వృత్తిలో గడిపిన సంవత్సరకాలం హరిశ్చంద్రునికి 

వందేళ్ళుగా అనిపించింది. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు హరిశ్చంద్రుడు ఆ స్మశానంలో నిదిస్తున్నాడు. 

కలలో తన జీవితం కళ్ళ ముందు మెదిలింది. మేల్కొనేసరికి చంద్రమతి పాముకాటుకు 

మరణించిన కొడుకుని దహనం చేయటానికి తీసుకువచ్చింది. బాధలతో-కాలం తీసుకువచ్చిన 

మార్తులతో-మొదటి భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకరినొకరు గుర్తించుకోలేదు. ఆమె రోదనా స్వరం వల్ల 

ఎదురుగా ఉన్నది తన భార్య అని తెలుసుకున్న హరిశ్చంద్రుడు మూర్చవోయాడు. చంద్రమతిది 

కూడా అదే పరిస్థితి. మూర్భ నుండి తేరుకున్నారు ఇద్దరు. ఉన్న ఒక్కగానొక్క కొడుకు 

మరణించినందువల్ల హరిశ్చంద్రుడూ; వుత్ర మరణాన్ని కూడా మరపించే భర్త దుస్థితి వల్ల 

చంద్రమతీ దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయారు. భర్త అక్కున చేరి “నాథా! ఇది కలా నిజమా? 

లేక నేనే అలా ఆలోచిస్తున్నానా? నేను చూస్తున్నది నిజమైతే ధర్మానికి ద్రోహం జరిగినట్టె! 

ధర్మాన్ని ఆచరించే వాళ్ళకు శిక్ష ఇంత తీవ్రంగా ఉంటుందా” అని శోకంతో నిట్టూర్లు విడిచింది. 

యజమాని అనుజ్ఞ లేకుండా ఏ పని చేయటం ఇష్టంలేని హరిశ్చంద్రుడు పుత్రశోకభారంతో 

అన్నిటికీ తెగించి కొడుకు చితిపై ప్రాణ త్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు. “నేను దానధర్మాలను చేసిన 

వాడనే అయితే, యజ్ఞ యాగాదులను నిర్వహించిన వాడనే అయితే మరో లోకంలో అయినా 

భార్యాబిడ్డలను కలుసుకొందునుగాక” అని తనకుతాను సముదాయించుకున్నాడు. చంద్రమతి 

కూడా భర్త మార్గం అనుసరించడానికే నిశ్చయించుకుంది. ఇద్దరూ కలసి కుమారుడైన లోహితా 

స్యుని మృతదేహాన్ని చితిమీదకు చేర్చి పరమాత్మ అయిన నారాయణ కృష్ణుని ధ్యానిస్తూ వుండగా 

విశ్వామిత్రునితో పాటు ధర్మదేవత నాయకత్వంలో దేవతలందరూ ప్రత్యక్షమయ్యారు. తన 

ప్రయత్నాన్ని మానుకొమ్మని ధర్మదేవత హరిశ్చందుణ్ణి కోరాడు. తాము నిర్వహించిన సత్కార్యాల 

ఫలితంగా హరిశ్చంద్రుడు, అతని భార్యా బిడ్డలు జయించారని ఇంద్రుడు ప్రకటించాడు. ఆకాశం 

నుండి అమృతం, పూలవర్షం కురిసింది. చితీమీది లోహితాస్యుడు జీవితాన్నీ, యవ్వనాన్ని 

పొందాడు. రాజుకు రాణికి అపురూప ఆభరణాలు అలంకరణలుగా వచ్చాయి. అభినందనల 

మూలలు మెళ్ళో పడ్డాయి. అమితానందంతో ఇద్దరూ బిడ్డను కౌగిలించుకున్నారు. అయితే హరి 

శృంద్రుడు తన యజమాని ఛండాలుని అనుమతి లేనిదే తాను స్వర్గానికి రాలేనని అతను తనని 

కొనుక్కున్నాడని చెప్పాడు. అపుడు ధర్మదేవత తానే ఛండాలుని రూపంలో వచ్చి నిజాయితీని 

పరీక్షించానని చెప్పడంతో హరిశ్చంద్రుడు ఒక షరతుతో స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఒవకున్నాడు. తన 

ధర్మ నిర్వహణలో తన ప్రజలు పాలుపంచుకున్నారని, వారిని కూడా తనతో కనీసం ఒక్క 

రోజుకయినా వచ్చేందుకు అనుమతిస్తేనే తాను స్వర్గానికి వస్తానని హరిశ్చంద్రుడు అన్నాడు. 

అందుకు ఇంద్రుడు  ఒప్పకున్నాడు. తర్వాత విశ్వామిత్రుడు లోహితాస్యుడ్డి పట్లాభిషిక్తుడ్ని 

చేశాడు. సతీ పరివార సమేతంగా హరిశ్చంద్రుడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. 

సుఖాంతమయిందని భావిస్తున్న సమయంలో పన్నెండేళ్ళ పాటు గంగలో నివాసమేర్తరచు 

కొని దూరంగా ఉన్న వశిష్టునికి ఈ సంగతి తెలిసింది. హరిశ్చంద్రుని కుల గురువైన వశిష్టుడు 

ఇవుడిది తెలునుకొని తీవ్రంగా మండిపడ్డాడు. బాహ్మణులంటె ఎనలేని గౌరవం, దేవతల పట్ల 
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వల్లమాలిన భక్తి విశ్వాసం కలిగిన మచ్చలేని మహారాజైన హరిశ్చంద్రుని పట్ల ఇంత అమానుషంగా 

ప్రవర్తించిన విశ్వామిత్రుని మీద పట్టరాని కోపం వచ్చింది. తన నూర్లురు వుర్రుల్నీ వధించివవడ్రం 

కూడా విశ్వామిత్రునిపై తనకింత ఆగ్రహం కలగలేదని వశిష్టుడు ప్రకటించాడు. “దీవితో ఆ 

దుష్టుడు, బ్రాహ్మణ శత్రువు నా శాపంతో జ్ఞానం గల జీవుల సమూహం నుంచి వెలిచేయబడి, 

వివేకశూన్యుడై కొంగగా మారిపోవు గాక” అని శపించాడు. విశ్వామిత్రుడు కూడా వశిష్టుణ్రి 

“ఆరి! జాతికి చెందిన పక్షిగా మారిపోతావని ప్రతిశాపమిచ్చాడు. రెండు వేల యోజనాల (18 వేల 

మైళ్ళ) ఎత్తున్న ఆరి, 3090 యోజనాల భయంకర రూపంలో బకము తీవ్రంగా పోరాడుకోవడం 

మొదలు పెట్టాయి. పొడవాటి రెక్కలతో ఒకదానికొకటి ఢీకొనడంతో మొదలయ్యింది పోరు. 

ఆరి తన గోళ్ళకు పని కల్పించింది. వాతావరణం భీకరంగా తయారయ్యింది. గోళ్ళు తాకిడికి 

కొండలు బద్ధలౌతున్నాయి. రెక్కల కదలిక సుడిగాలిని సృష్టిసోంది. భూమి కంపించిపోయింది. 

సముద్రాలు పొంగిపొర్దాయి. భూమి తన ఆధారాల నుండి తప్పి పాతాళంలోకి జారిపోయింది. 

ఈ విపత్తును పసిగట్టిన బ్రహ్మ సకల దేవతలు వెంటరాగా పోరాట స్థలానికి చేరుకున్నాడు. విశ్వ 

క్షమాన్ని కోరి పోరు విరమించుకోవలసిందిగా విశ్వామిత్ర వశిష్టులమ ఆదేశించాడు. అయినా 

వారిద్దరూ బ్రహ్మ జారీచేసిన హుకుంను లెక్క చేయలేదు. పోరాటం ఆపలేదు. వారిద్దరికీ 

సహజ రూసాలను తెప్పించడం ద్వారా ఈ పోరుకు అద్దుకట్టవేశాడు- బ్రహ్మ. శాంతించి రాజీ 

పడమని సలహా ఇచ్చాడు. 

విశ్వామిత్ర, వశిష్టుల మధ్య శతృత్వం తిరిగి అయోధ్య రాజైన అంబరీషుని వృత్తాంతంలో 

కనిపిస్తుంది. 

ఒకప్పడు అంబరీషుడు యజ్ఞం చేస్తుండగా ఇంద్రుడు యజ్ఞపశువును అపహరించుకు 

పోయాడు. ఈ ద్ఫుర్ధ్ణటనకు కారణం రాజు పరిపాలనలో లోపమేననీ, ఒక నర పశువుని తెచ్చి 

యాగం పూర్తి చేయకపోతే మహా ప్రాయశ్చిత్తం అవసరమవుతుందనీ యాజకుడు చెప్తాడు. 

నరమేధం చేయటానికి అవసరమైన మనిషి కోసం తిరిగి తిరిగి అంబరీషుడు చివరకు భృగు 

వంశానికి చెందిన బ్రహ్మర్షి రుచికుడి దగ్గరకు వచ్చి అతని కుమారులలో ఒకరివి యజ్ఞపశువుగా 

అమ్మమని కోరాడు. అందుకు ప్రతిగా లక్ష గోవులను ఇస్తానన్నాడు. పెద్ద కొడుకును అమ్మనవి 

రుచికుడు అన్నాడు. చివరి కొడుకును అమ్మనని ఆయన భార్య ఆంది. “పెద్ద కుమారుని 

మీద తండికీ, చిన్న కుమారుని మీద తల్లికి (ప్రేమ ఉండటం సహజం” అని కూడా అంది. 

ఆ మాటలు విన్న రెండవ కొడుకు శునశ్ళేవుడు, ఆలాంటప్పడు తావే. విక్రయించబడవలపిన 

వాణ్ణని, ఇస్తానన్న డబ్బు ఇచ్చి తనను తీసుకువెళ్ళమని అంబరీషుణ్ని కోరాడు. లక్ష గోవుల్ని, 

కోటి బంగారు నాణాల్చి, చెల్లించి శునశ్ళేవుణ్ని తీసుకుని అంబరీషుడు బయలుదేరాడు. పుష్కర 

సమీపంలో బుషులతో కలసి తపస్సు చేసుకుంటున్న మేనమామ విశ్వామిత్రుణ్ని చూడగానే 

శునశ్ళేపునికి దుఃఖం ముంచుకొచ్చింది. అతని అక్కున చేరాడు. తవ _ నిస్సహాయ అనాథ 

సతిని తెలియచేసి రక్షించమని వేడుకున్నాడు. విశ్వామిత్రుడు అతని మాటలకు. జాలిపడ్డాడు. 

వ లా 

ల 

శునశ్మేపుణ్ని ఓదార్చి, తన కుమారులను పిలిచి వారిలో ఒకడి అంబరీషుని వెంట యాగపు 
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వుగా వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించాడు. విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞను మధుచ్చందసుడు తదితర పుత్రులు 

తిరస్కరించి పొగరుగా, వెక్కిరింతగా “ఇతరుల బిడ్డలను రక్షించడానికి, సాంత కొడుకులను 

బలియిచ్చేవాళ్ళు లోకంలో ఎవరైనా ఉంటారా? ఎవరి మాంసాన్ని వారు తినేటంతటి తప్పుగా 

దీన్ని మేము పరిగణిస్తున్నాం” అని అన్నారు. తన ఆజ్ఞ తిరస్కరించటంతో విశ్వామిత్రుడు. 
తీవ్ర ఆగ్రహం చెంది-“వశిష్టుని కొడుకుల్లాగా కుక్కమాంసం తినే నీచ జాతుల్లో మీరూ 

పుడతారు. ఈ శాపం వెయ్యేళ్ళు ఉంటుంది.” అని శపించాడు. అటుతర్వాత శునళ్ళేఫునితో 

విశ్వామిత్రుడిలా అన్నాడు. “అంబరీషుని యజ్ఞవాటికలో యూపస్తంభానికి తాళ్ళతో బంధించి 
ఎర్రవూలమాలను మెడకు అలంకరించి, బలికి నిన్ను సిద్ధం చేస్తున్నపుడు అగ్నిని స్తుతిస్తూ నీవు 

ఈ రెండు శ్లోకాలను పఠించు. నీకు జయం కలుగుతుంది. ” విశ్వామిత్రుడి నుంచి ఖేకాల్చి 

గ్రబాంచిన శునక్ళేవుడు అంబరీషునితో తమ గమ్యానికి బయలుదేరాడు. యజ్ఞ ప్రదేశంలో 

శునళ్చేపుర్లో యూపస్తంభానికీ కట్టివేసి, ఎర్రపూల మాలతో అలంకరించి బలి యివ్వడానికి 

సమాయత్తమవుతున్న సమయంలో శునశ్ళేఫుడు ఇంద్రుడు, విష్ణువునూ అందమైన శోకాలతో 

తించాడు. సంతోషించి ప్రత్యక్షమై శునళ్ళేవుడికి దీర్హాయువు ప్రసాదించాడు.” bE 

వశిష్ట విశ్వామిత్రులు శత్రువులుగా కనిపించే ఆఖరి వృత్తాంతం కల్మషపాదుడిది. మహా 
భారతం ఆదిపర్వంలో ఈ వృతాంతం ఉంది. 

410క్రల్మషపాదుడు ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందినరాజు. ఎశ్వామిత్రుడు కల్మషసాదుని 

యాజకత్వం ఆపేక్షించాడా. కానీ రాజు వశిష్టుల్న ఎన్నుకున్నాడు. ఇలా ఉండగా, ఒకరోజు 

రాజు వేటకు వెళ్ళాడు. అసంఖ్యాకంగా జంతువుల్ని వేటాడి అలసిపోయాడు. ఆకలి దాహం 

వేశాయి. వశిష్టుని నూరుగురు కుమారుల్లో పెద్దవాడైన శక్తి కల్మషపాదునికి ఎదురయ్యాడు. 

అలా తనకు ఎదురుగా వస్తున్న శక్తిని కల్మషపాదుడు అహంకారంతో రాజాభిమానంతో 

తనదారికి అడ్డుతొలగమని అన్నాడు. అందుకు శక్తి “రాజా! ఈ త్రోవ నాది. బ్రాహ్మణులు 

ఎవరైనా ఎదురు వస్తే రాజులు భక్తితో నమస్కరించి, వారికి త్రోవ యిచ్చి, తాము తొలగిపోవడం 
చిరకాల న్యాయం. అని బదులిచ్చాడు. ఇద్దరూ ఎవరికివారు దారి నుంచి తొలగకుండా 

ఉన్నారు. అప్పడు కల్మషపాదుడు కోపం తెచ్చుకొని తన చేతి చెర్నాకోలతో శక్తిని కొట్టాడు. 
దెబ్బతిన్న అందరి మునుల్లాగానే, శక్తి కూడ ఆగ్రహంతో అతన్ని నరమాంస భక్షకుడవు కమ్మని 

శపించాడు. కల్మషవాదుడికి యాజకత్త్యం విషయంలో - వశిష్ట విశ్వామిత్రుల మధ్య వైరం 

నెలకొని ఉన్న సమయంలో ఇది జరిగింది. కల్మషపాదుడు తన శత్రువైన వశిష్టుని కుమారుడితో 
గొడవపడుతున్నవుడు-అదృశ్య రూపంలో అనుసరిస్తూ అవకాశం కోసం కాచుకుని ఉన్నాడు 
విశ్వామిత్రుడు. రాజు శక్తిని క్షమాభిక్ష ప్రసాదించమని వేడుకున్నాడు. అలాంటి పరిష్కారం 

జరగడం ఇష్టంలేని విశ్వామిత్రుడు ఒక రాక్షసుణ్నీ -కల్మషపాదుడి దేహంలో ప్రవేశించమని ఆజ్ఞా 

పించాడు. (బ్రహ్మర్షి శాప పప్రభావం వల్ల, విశ్వామిత్రుడి ఆజ్ఞవల్ల ఆ రాక్షసుడు కల్మషపాదునిలో 

ప్రవేశించాడు. తన్ అభీష్టం నెరవేరిన విశ్వామిత్రుడు చేశాన్ని వదలి వెళ్ళిపోయాడు. ఒకనాడు 
ఆకలితో ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణుడు రాజుని కలుసుకోవడం జరిగింది. రాజాజ్ఞ మేరకు ఆతని 
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వంటవాడు (వేరె ఏమీ దొరక్క) నర మాంసం వండి ఆ బాహ్మణువికి భోజనం పెట్టాడు. 
దాంతో ఆగ్రహించిన బ్రాహ్మణుడు నరమాంస భక్రకుడివవుతావని కల్మషసాదుణ్ణి శపించాడు. ఈ 
విధంగా శక్తీ ద్వారా ఆ బ్రాహ్మణ శాపం నిజమైంది. కల్మషవాదుడి నరభక్షణకు శక్త మొదటి 
సమిధ అయ్యాడు. ఈ విధంగా కల్మషపాదుడు వశ్వామెర్రుడి వల్ల ప్రభావితుడై రాక్రపుడిగా 
సంచరిస్తూ వశిష్టుని మిగిలిన కుమారులను కూడా - అడవిలో సింహం చిన్న జంతువృల్తి 
తిన్నట్టు - తినేశాడు. విశ్వామిత్రుడు తన నూర్గురు కుమారుల్నీ చంపించాడవి తె తెలుసుకున్న 
వశిష్టుడు - కుల పరతనం భూభారాన్ని మోసినట్టు - పుత్రశోకాన్ని భరిస్తూ కూడా ఆత్మహత్య 
గురించి ఆలోచించాడు తప్త కొనికులను నాశనం చేసే ప్రతిక్రియ రలపెట్టలేదు. వశిష్టుడు 

మేరు పర్వం పై నుంచి కేంద ఉన్న బండరాయిపైకి దూకాడు. కానీ ఆ మహర్షి దూదిమీద 
పడ్డట్టు ఆ బండరాయి మీద పడ్డాడు. ఆయన మండుతున్న అగ్నిలో దూకితే అది ఆయనను 
కాల్బకపోగా చల్లగా మారింది. ఆ రుషి పుంగవుడు మెడకు సెద్దరాయి కట్టుకుని పముద్రంలో 
దూకితే అలలు ఆయన్ని ఒడ్డుకు నెట్టేశాయి. చేసేది లేక వశిష్టుడు తన రాని నికి" తిరిగి 
వళ్ళి అక్కడ నిర్ణనత్యాన్ని, భౌలీని భరించలేక తిరిగివచ్చాడు. వానాకాలంలో పొంగి, గట్లపై 
వున్న చెట్లను పెకిలించుకుంటూ ప్రవహిస్తున్న ఒక నదిని చూసి, గట్టి తాళ్ళతో తవను ల రాను 
బందించుకుని ఆ నదిలో దూకాడు. ఆ నది ఆ మహాముని తపో మహిమకు భయపడి 
అలలతో ఆయన బంధాలను (పాశాలను) విపి ఒడ్డుకు చేర్చింది. అందుకని దానికి 'విపాళి 
అనే పేరు వచ్చంది. మరో నదిలో పడి ప్రాణాలు “లీసుకోవడానికి వశిష్టుడు ప్రయల్నంచగా 

అది అగ్ని వంటి అతని తేజస్సుకు భయపడి నూరుపాయలై చీలి ప్రవహించింది. అప్పటి నుంచీ 
దానికి 'శతద్రు" (సట్లెజ్) అనే పేరు వచ్చింది. విఫలుడైన వశిష్టుడు తనకు ఇక చావురాదని 
నిశ్చయించుకుని, తన ఆశ్రమానికి తిరిగి వెళ్ళిబోయాడు.” 

ఇని వశిష్ట, విశ్వామిత్రుల శత్భత్వానికి సంబంధించిన కన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. 

వారి శతృత్వం ఎంత తీవమైనదంటే, ఒకసారి విశ్వామిత్రుడు వశిష్టుణ్లి హత్య చేయడానికి 
౬... రుస 

ప్రయత్షించాడు. మహాభారతంలోని శల్య పర్వంలో దీనికి సంబంధించిన కథ వుంది. 

మహాభారత కర్త ఆ కథను ఇలా చెపాడు. 

“[1తపస్సు విషయంలో ప్రారంభమైన విరోధం వశిష్ట విశ్వామిత్రుల మధ్య శత్చత్వానికి 

దారితీసింది. వశిష్ట మహర్షి ఆశ్రమం స్థాణు తీర్థంలో ఉంది. దావికీ తూర్పున (కొంత 

దూరంలో) విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమముంది. సీళ్ళిద్దరు తమతమ తపస్సుల గొప్పదనాన్ని ఒకరికొకరు 

ప్రదర్శించుకోటానికి ఎవ్షడూ ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. కానీ వశిష్టుని గొప్పతనాన్ని చూస్తే 
విశ్వామిత్రునికి తీవ్రమైన అసూయ. వశిష్టుణ్ఞి ఏం చేద్దామా అనేది అతని నిరంతర ఆలోచన. ఈ 

విషయానికి సంబంధించి ధర్మ పరాయణుడైన (1) అతని మనసులో ఒక ఆలోచన సాగింది. 

“నదీమతల్లి అయిన సరస్వతి మంత్రోచ్చారణలో అసమానుడయిన వశిష్టుని తన ప్రవాహవు 

అలఅమీద' నా వద్దకు శీఘ్రంగా మోసుకువస్తుంది. ఆ బ్రాహ్మణక్రేష్టుడు. వచ్చీరావటంతోనే 
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తప్పకుండా అతన్ని చంపివేయాలి” ఈ ఆలోచనలు మనసులోకి వచ్చిన మరుక్షణమే క్రోధంతో 

అతని కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి. మనసులోనే సరస్వతిని పిలిచాడు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న 

సరస్వతి విశ్వామిత్రుని ఆగ్రహం గురించి, శక్తియుక్తుల గురించి ముందే తెలిసినటువంటిది 
కాబట్టి ఆందోళనతో వణికిపోయింది. పాలిపోయిన ముఖంతో చేతులు జోడించి భర్తనెవరో 

నరికివేస్తే భోరున విలపించే భార్యలా విశ్వామిత్రుని ఎదుట నిలబడింది. “నేను మీకు ఏం 

చేయాలి మహర్షి” అని అడిగింది. ముక్కోపి అయిన విశ్వామిత్రుడు తన గంభీర స్వరంతో 
“వశిష్టుని వేగిరమే ఈడ్బుకొనిరా. అతణ్ని నేను చంపివేయాలి” అన్నాడు. సద్మాక్ష్మి దేవత అయిన 

ఆ సరస్వతి చేతులు జోడించి, సుడి లికి కదిలిపోయే లతలా వణికిపోతూ, మౌనంగా నిలు 

చుండిపోయింది..... ఆమె పరిస్థితిని పూర్తిగా గమనించినప్పటికి విశ్వామిత్రుడు వళ్ళ తన 

ఆదేశాన్ని పునరుద్దాటించాడు. ఏం చేయాలో సరస్వతికి తోచలేదు. తను చేయబోతుంది ఎంత 

పాపకార్య మో కూడా ఆమెకు తెలుసు. ఇద్దరూ మహర్షులె. శక్తినంతులే. ఎవరిని నొప్పిం 

చినా శాపం తప్పదు. గత్యంతరం లేక వ నిష్టుని దగ్గరకు" వెళ్ళి అతని శత్రువైన విశ్వామిత్రుని 

ఆశాన్ని తెలియచేసింది. పాలిపోయిన వదనంతో, ఆతృత, ఆందోళనలతో ఉన్న ఆమె పరిస్థితిని 

గమనించిన వశిష్టుడు ఈ విధంగా అన్నాడు. “నదీ దేవతా! నికప్పగించిన పని నీవు చేయి. 

నిరభ్యంతరంగా నన్ను తీసికెళ్ళు లేకుంటే విశ్వామిత్రుడు నిన్ను శపిసాడు.” అన్నాడు. ఎంతో 
దయార్హు హృదయంతో వశిష్టుడు అన్న ఈ మాటలు సరస్వతికి ఊరట కలిగించాయి ఇంతటి 

మహనీయుణ్లి ఎలాగయినా రక్షించాలి అన్న నిర్ణయానికి వచ్చింది. నా మేలు కోరిన వారి 

క్షేమం కోరటం నౌ విధి అని తలంచింది. తన (నది) ఒడ్డున యజ జం చేస్తున్న విశ్వామిత్రుల్న 

చూచింది. అదే వశిష్టుణ్డి తిసుకెళ్ళటానికి తగిన అదనని తలంచి గట్టులు పొంగి ప్రవహించింది. 

ఆ ప్రవహ వగంలో మిత్రవరణుల కుమారుడైన వశిష్టుని దిగువ భాగానికి మోసుకుపోయింది. 

మార్షవుధ ౦లో వశిష్టుడు నదిదేవతను ఉద్దేశించి ug సరస్వతీ! బ్రహ్మ సరోవరం నుండి 

వుట్టినదానా! సస్తలోకాల్ని అద్భుత ప్రవాహంతో పునీతం చేస్తున్నదానా! ఆకాశంలో కొలువుండి, 

నీటితో మేఘాన్ని నింవుతున్నదానా! సమస్త జల స్వరూపిణీ! నీ మహిమ అమోఘం” నీవే 

పోషణ. నీవే వెలుగు. నీవే కీర్తి. నీవే సర్యోత్తమరావు. నీవే జ్ఞానం, నీవే కాంతి. నీవే చతుర్విధ 

రూపమై అన్ని జీవులలో ఉన్నావు” అని స్తుతించాడు... 

వశిష్టుడు దగ్గరకు రావడం చూసిన విశ్వామిత్రుడు అతన్ని వధించడానికి ఆయుధం 

కోసం వెతికాడు. బ్రహ్మహత్య జరగవచ్చుననే భయంతో సరస్వతి అతన్ని తూర్పుకు తీసుకువె 

శింది. ఆవిధంగా ఇద్దరు మునుల ఆజ్ఞల్లీ పాటిస్తూనే విశ్వామిత్రుని తప్పించుకుని "వెళ్ళింది. లది 

చూసిన విశ్వామిత్రుడు అసహనంతో, కోపంతో (రి నుహానది! నన్ను తప్పించుకుని వెనక్కు 

తిరిగావు గనుక రాక్షసులు మాత్రమే మునగడానికి పనికొచ్చే విధంగా నెత్తుటేరువైపోతావు!” 
అని శపించాడు. ఆవిధంగా శాపానికి గురైన సరస్వతి నెత్తుటి (తో కలసిన ప్రవాహమై 

ఏడాదిపాటు ప్రవహించింది. అది రాక్షసులకు యాత్రాస్థలమయింది. నెత్తుటేరుని చూసిన రాక్ష 

సులు పరమానంద భరితులయ్యారు. "పగలబడినవ్వారూ గంతులేశారు. స్వర్గాన్ని జయించినంత 

సంబరపడ్డారు. ఆ సందర్భంలో అక్కడకు వచ్చిన కొందరు బుషులు ఈ రక్తపుటేరును చూసి 
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భయ భాంతులయ్యారు. సరస్వతిని రక్షించి. ఆమెకు తిరిగి వూర్వరూపం తేవడావికి ఆవేక 

ఇప్పటివరకు వివరించిన వృత్తాంతాలన్నీ కేవలం ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఒక క్షడ్రయు 

మేవి వర 
కులపరంగా బ్రాహ్మణులకు, క్షత్రియులకు మధ్య జరిగినటువంటివి. ఇవి కేవలం ఘరణలు 
కావు. వాటిని గుంవుల మధ్య పోరాటాలు (CMMun] కంటి) అనడం కూడా సరికాదు. జ 

ఇవన్నీ మూలాన్ని శాఖల్ని కూడా నాశనం చేయాలనే ప్రసుట లక్ష్యంతో ఒక వరంమీద మరో 
ఖై ~ £ 

వర్గం సాగించిన యుద్దాలు. అలా నాశనం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సాగిన రెండు యుదాల 
హౌ 

ప్రస్తావన నముహాభారతంలో ఉంది. భార్గవ కుల బ్రాహ్మణుల మీద హెహయవంశ క్షరయులు 

సాగించిన పోరాటం మొదటిది. ఇది హైహయరాజు కృతవీర్యుని పరిపాలనా కాలంలో జరిగింది 
మహాభారతం ఆదిపర్వంలో ఆ యుద్ధ వర్ణన ఈ క్రింది విధంగా ఉంది: 

12వ్రూర్వ్యం కృతవీర్యుడనే పేరుగల రాజు ఒకడుండేవాడు. వేదవిదుడైన భృగుడు ఆత 
పూజారిగా పనిచేసి ఆయన దాతృత్వం వల్ల విశేషమైన ధనధాన్యాలను ఆర్టించాడు. అతను 

మరణించిన తరువాత, ఆ కృతనీర్యుని వంశీయులు ధనాభావానికి గురై భృగు వంశయుల 

దగ్గర ధనం అవారంగా ఉందని తెలిసినవారు, వారి వద్దకు వచ్చి ధనాన్ని యాచించారు. అప్పడు 

కొందరు భార్గవులు ఆ రాజధనాన్ని భూమిలో పాతిపెట్టారు. మరికొందరు క్షత్రియులకు 

భయపడి బ్రాహ్మణులకు దానం చేశారు. ఇంకొందరు. వాళ్ళు అడిగినంత మేరకు రాము 

దాచుకున్న ధనం తిరిగి వారికే ఇచ్చివేశారు. ఇది జరిగిన తర్వాత క్షత్రియుడొకడు భూమిని 

తవ్వుతుండగా ఒక భృగువు ఇంటిలో దాచిపెట్టిన ధనం బయటపడింది. క్షత్రీయులందరూ 

గుమికూడి ఆ నిధిని చూచారు. అవుడు రాజులు ఆగ్రహం చెంది భృగు వంశీయులందరిని, 

గర్భస్థ శిశువుతో సహా వధించారు. వితంతువులైన ఆ భార్గవ వంశస్తులు భయపడి హిమాలయ 

పర్వత ప్రాంతాలకు పారిపోయారు. వారిలో ఒకామె తన గర్భంలో ఉన్న శిశువును తీపి, 

తన తొడలో దాచుకొన్నది. ఒక బ్రాహ్మణి ద్వారా ఈ విషయం తెలుసుకున్న క్షడ్రయులు 

ఆ పిండాన్ని చంపబోయారు. కానీ అది తన తల్లి తొడ నుండి మహత్తరమైన తేజస్పుతో 

ప్రకాశిస్తూ బయటకు వచ్చాడు. ఆమెను వెంటాడుతున్న రాజులు-కనులు మిరుమిట్లు | "పె 

ఆ పిల్లవాడి ప్రకాశానికి గుడ్డివాళ్ళయ్యారు. అపుడు వాళ్ళకి ఎటు పోవడానికి దిక్కురొ చక, 

ఆ భార్గవ స్త్రీని చూవు ప్రసాదించమని అనేక రకాలుగా వేడుకున్నారు. అవుడు ఆ భార్షవ 

స్త్రీ ఆ రాజులతో నాల్లు వేదాలు, ఆరు వేదాంగాలు కలిగిన తన అద్భుత వుర్రుడు శారు3డే 

(తన బంధువుల హత్యకు ప్రతీకారంగా) వారి దృష్టిని హరించాడనీీ అతడే దానిని తిరిగి 

ఇవ్వగలడని చెప్పింది. అలాగే ఆ రాజులు వేడుకోగా బెర్వుడు వారికి దృష్ట పసాదించాడు. 

కానీ భృగువుల హత్యకు ప్రతిగా సర్వ ప్రాణులనీ నాశనం చేయదలచి కౌర్యుడు ఘోరమైన 

తపస్సు మొదలుపెట్టాడు. ఆ తపో ప్రభావం దేవ దానవృలనీ, మానవులనీ భయ పెట్టింది. 

'అయితే బెర్వుని పితృ దేవతలు ప్రత్యక్షమై అతని ప్రయత్నాన్ని మాన్సించబోయారు. అందుకోసం 

బ్ర 

గిలి 

డో 
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తమకు క్షత్రియులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కోరిక లేదని చెప్పారు: “భృగువులు అశక్తత 

చేత క్షత్రియుల హత్యాకాండను సహించలేదు. వయోభారంతో కుంగిపోవడం వల్ల మేమే 

వారి చేతిలో వధించబడాలని కోరుకున్నాం. క్షత్రియులను రెచ్చగొట్టాలనుకున్న వారు ద్వేషాన్ని 

పెంచే ఉద్దేశ్యంతోనే ఒక భృగువు ఇంట్లో ధనాన్ని వాతిపెట్లారు. స్వర్గ కాంక్ష గల వూకు 

ఆ ధనంతో ఏమి పని?” తమకు ఆత్మహత్యా సాతకం రాకుండా వుండేందుకే ఈ పని 

చేశామని చెపుతూ వారు జెర్వుణ్ణి తన ఆగ్రహాన్ని నిగ్రహించుకొమ్మని, అతడు తలపెట్టిన 

పాపకార్యాన్ని ఆపమనీ కోరారు. “క్షతియులని, సప్తలోకాలనీ నాశనం చేయకు పుత్రా. నీ 

తపశ్శక్తిని నిళ్ళేషం చేసే నీ క్రోధాన్ని అణచుకో” అని చెప్తారు. కానీ తన ప్రతిజ్ఞని నెరవేర్చకుండా 

ఉండలేననీ, తన క్రోధాన్ని ఏదో ఒక దానిపై తీర్చుకోకపోతే అది తననే దహించివేస్తుందని 

అన్నాడు. పితృదేవతలు చెప్తే దయాగుణాన్ని తిరస్కరిస్తూ అతను న్యాయం, అవసరం, విధుల 

ఆధారంగా వాదించాడు. అయితే చివరకు పిత్సదేవతలు చెప్పినట్టుగా క్రోధాన్ని సముద్రంలో 

వదిలి పెట్టడానికి అంగీకరించాడు. వారి సలహా ప్రకారం అది తన ప్రతాపాన్ని జల ధాతువుపై 

చూపుతుంది గనుక జెర్వుని ప్రతిజ్ఞ నెరవేరుతుంది.” 

రెండవ వర్గ యుద్ధం కూడా నిర్మూలనాత్మకమైన యుద్దమే. ఇది భార్గవ బ్రాహ్మణులు 

హైహయ వంశ క్షత్రియుల మీద ప్రకటించినటువంటిది. దీనిలో భార్గవ బ్రాహ్మణుల నాయ 

కుడు పరశురాముడు. పరశురాముని జన్మ వృత్తాంతం విష్ణు వురాణంలో ఈ విధంగా 

“1కిగాధి కూతురు సత్యవతి. ఆమె భృగు వంశానికి చెందిన వృద్ద బ్రాహ్మణుడు 

రుచికుని పెళ్ళాడింది. తన భార్యకు ఉత్తవము బ్రాహ్మణ లక్షణాలతో కొడుకు వృట్టాలని, 

రుచికుడు ఆమెకోసం (బియ్యం, బారీ, పప్పలు, వెన్న పాలతో చేసిన) చారు అనే భోజన 

పదార్దాన్షి తినటానికి తయారుచేసి ఇచ్చాడు. అలాంటిదే మరొకటి వీర్యవంతుడైన యోధుడు 

పుట్టాలని అత్తగారికి (సత్యవతి తల్లికి) కూడా తయారు చేసి ఇచ్చాడు. సత్యవతి తల్లి తను, 

తన కుమార్తె ఆ తినుబండారాల్ని పరస్తరం మార్చుకొని తినేటట్లు తన కుమార్తెను ఒప్పించింది. 

ఆవిధంగా మార్చుకొని తిన్నారు. ఇంటికి తిరిగివచ్చిన రుచికుడు జరిగిన సంగతి తెలుసుకొని 

భార్యపై మండిపడ్డాడు. మూలంలో ఉన్న మాటలే ఉదిహరిస్తే అతను ఇలా అన్నాడు: 

“పాపాత్య్మురాలా! నువ్వు చేసిన పని ఎంత అనౌచిత్యమైంది? నీ దారుణ ఠూవాన్ని 

చూడటానికి కూడా నేను అసహ్యించుకుంటున్నాను. నువ్వు తప్పకుండా మీ అమ్మకీ తయా 

రుచేసి ఇచ్చిన *చారుని తిని ఉంటావు. ఇది తప్ప దాంట్లో నేను ధీరత్వం, పౌరుషం, 

బలపరాక్రమాలు మొదలైన గుణాలన్నీ ఉండేటట్లు నిక్రేపించాను. నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో జ్ఞానం, 

శమదవమాలు మొదలైన ఉత్తమ బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉండేటట్లు నిక్రేపించాను. నా అభీష్టానికి 

వ్యతిరేకంగా నువ్వు వ్యవహరించావు. దానివల్ల క్షత్రియుని భయంకరమైన, యోధత్వం కలిగిన, 

హింసాత్మక జీవితం గడిపే కొడుకు పుడతాడు. మీ అమ్మకు పుట్టే పిల్లవాడు శాంతి స్వరూవు 
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డైన బ్రాహ్మణోచితమైన ప్రవర్తన గలవాడు పుడతాడు.” ఈ మాటలు విన్న సత్యవతి తన భర్త 
పాదాలమీద పడి “స్వామీ! నేను అజ్ఞానంతో అలా ప్రవర్తించాను. నా మీద దయచూపండి. 

మీరు వర్లించి చెప్పినటువంటి పుత్రుడు నాకు వద్దు. మీకు దయ వుంటే, ఆ లక్షణాలున్న 

మనవర్షో ప్రసాదించండి” అంది- పర్యవసానంగా ఆమె జమదగ్నికి జన్మనిచ్చింది. ఆమె తల్లికి 

విశ్వామిత్రుడు వుట్టాడు. సత్యవతి క్రాశిక నదిగా మారిపోయింది. ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన 

రేణు కూతురు రేణుకను జమదగ్గి పెండ్లాడాడు. వీరి కొడుకే పరశురాముడు. 

మహాభారతం వేనపర్వంలో పరశురాముని కుటుంబ చరిత్రకు సంబంధించిన ఇతర 

విషయాలు మరికొన్ని లభిస్తాయి: 

(14రేణుక జమదగ్గులకు ఐదుగురు కొడుకులు. వారిలో చిన్నవాడైన పరశురాముడు 

జగత్తసిద్దుడు. (పర పురుషునితో మాట్లాడటం వల్ల పవిత్రతను కోల్లోయిన) రేణుకను చంపివే 

యమని జమదస్హి తన కుమారులను ఆదేశించాడు. మాత్సహత్య మహా పాతకమని మొదటి 

నలుగురు కుమారులు అందుకు తిరస్కరించి తండి శాపం వల్ల తార్కిక జ్ఞానాన్ని కోల్లో 

యారు.. కడపటి వాడైన పరశురాముడు ఆ పనిని తాను చేసి తండ్రి మాటను గౌరవించాడు. 

శాపానికి గురైన నలుగురు పుత్రుల తర్క జ్ఞానాన్ని, భార్య రేణుక ప్రాణాన్మ్మీ పరశురాముని 

కోరిక మేరకు జముదగ్గి తిరిగి ప్రసాదించాడు. పరశురామునికి ఆజేయత్యాన్నీ, దీర్హాయుష్తునీ 

ప్రసాదించాడు. 

హైహయ వంశానికి చెందిన కార్తనీర్యుని కుమారుడైన అర్జునుని హయాంలో రెండవ 

వర్ల పోరాటం జరిగింది. ఇది రెండు దశలుగా జరగటం వల్ల, దిన్ని రెండు భాగాలుగా అధ్య 

యనం చేస్తే సరిగా అర్థమవుతుంది. బ్రాహ్మణులు తమను ప్రత్యేక వ్యక్తులుగా గుర్తించాలని 

తమకు విస్త్రృతాధికారమివ్యాలని కోరడంతో, రాజైన అర్జునుడు వారిని నీచంగా నిందించడంతో 
సమస్య ప్రారంభమౌతుంది. ఈ వృత్తాంతం మహాభారతంలోని అనుశానన పర్వంలో ఉంది. 

“15ఈ విధంగా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్న సూర్యునిలా -దివ్యరథాన్ని ప్రవేశించి, బల 
గర్వంతో అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. 'శౌర్యంలోనూ నీరంలోనూ, థరైర్యసాహసాల్తోనూ, శక్తి 

టి. రా — 

ప్రాబల్యాల్లోనూ నన్ను మించిన వారెవరున్నారు....” ఇలా అర్జునుని ప్రసంగం కొనసాగుచుం 

డగా, ఆకాశం నుండి అకాశనాణి “ఓయీ! మూర్చుడా! క్షత్రియులకంటి బాహ్మణులెపుడూ 

అధికులేనని నీకు తెలియదు. బ్రాహ్మణుల సహాయంతోనే క్షత్రియులు రాజ్యాన్నేలుతున్నారు. 

దానికి అర్జునుడు “నేను అనుగ్రహిస్తే భూతకోటిని సృష్టించగలను. ఆగ్రహిస్తే వాటిని సంహ 

రించగలను. మనోవాక్కర్మలలో ఏ బ్రాహ్మణుడూ నన్ను మించిన వాడు కాదు. బ్రాహ్మణులు 

గొప్పవారనీ, క్షత్రియులు గొప్పవారనీ - రెండు వాదనలున్నాయి. రెంటినీ వాటి ఆధారాలతో 

మీరు చెపారు. కానీ వాటి మధ్య ఒక తేడా ఉన్సది. బాహ్మణలు క్షతయులను ఆశ్రయించి 
ఎ yr. 9 వ్ క్ 

జీవిస్తున్నారు. కానీ _ క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులనాశ్రయించి అలా బ్రతకటం లేదు. వేదాలను 
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సాకుగా చూపి, క్షత్రియుల మీదపడి బ్రాహ్మణులు బతుకుతున్నారు. ప్రజల రక్షణ చేయాల్సిన 

ధర్మం క్షత్రియులలో వుంది తప్ప బ్రాహ్మణులలో లేదు. క్షత్రియుడు లేనవుడు, (బ్రాహ్మణులకు 

జీవాధారమే లేదు. ఆలాంటప్పడు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎలా అవుతారు. తమను తాము గొప్ప 

వాళ్ళుగా భావించే ఈ బిచ్చమెత్తుకునే పర్వజీవుల ప్రభువుల్షి నేను నా క్రింద అధినులుగా 

ఉంచుకుంటాను. ఆకాశం నుంచి ఆ గాయత్రి అనే ఆడది సరిగానే చెపింది. దొంగ వేషాలు ' 

వేపే దుష్ట బ్రాహ్మణులందర్నీ నేను అణచేస్తాను. ఈ ముల్లోకాల్లో మనిషి గానీ, దేవుడుగానీ 
నన్నైదిరించలేడు. నా రాజ్యాధికారాళ్న ప్రన్నించేవాడు లేడు. అందుకే బ్రాహ్మణులందరికంటే 

నేనే గొప్పవాణ్ని” అని సమాధానం చెప్తాడు. 

అర్జ్హునున మాటలు విన్న వాయువు వచ్చి యిలా అన్నాడు. 

“16రాజా! ఇలాంటి పాపవు ఆలోచనలు మానివేయి. బాహ్మణులను వూజించు. 

వాళ్ళపట్ల తప్పలు చేసినవాళ్లు రాజ్యాన్ని కోలోతారు. వాళ్లెంతో శక్తివంతులు. వాళ్లు నిన్ను 
౧ ణే న న ఖం లొ అటి గా 

జయస్తారు. దేశం నుంచి భ్రష్టుని చేయగలరు” అని అనగా “ఇంతకీ నీవెవరిని అర్జునుడడిగాడు. 

“నేను దేవదూతను..... నా పేరు వాయువు. నీ క్షేమం కోరి నేను వచ్చాను” అని చెప్తాడు 

అర్జునుడు “బ్రాహ్మణుల పట్ట చాలా భక్తి చూపుతున్నావు గాని బ్రాహ్మణులు కూడా అన్ని 

జీవరాసుల్లానే జన్మించలేదా? వాళ్ల గొప్పతనం ఏమిటో చెప్ప వాళ్లేమైనా నివ్హూ నీరూ గాలి 

సూర్యుడు, ఆకాశంలాంటి అతీత శక్తులా” అంటూ ఆగ్రహంతో పలికాడు. 

అప్పడు వాయువు బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా గొపవారో తెలియజేసే అనేక ఉదంతాలను 
య 

వివరించాడు.!? తర్వాత అర్హునుడు బ్రాహ్మణుల పట్ల తన శత్రుత్వాన్ని మానేసి వారితో 
కా జ గ 

స్నేహం కట్టాడు. అనుశాసన పర్వంలో ఇలా ఉంది. 

నేను ఎల్లప్పుడూ (బ్రాహ్మణుల కోసమే జీవిసాను. వారికి ఎవ్షడూ భక్తితో సాష్టాంగ 

ప్రణామం చేస్తాను. (బ్రాహ్మణుడైన) దత్తాత్రేయుని దయవల్లనే నేనింత శక్తి సామర్థ్యాలను, 

ప్రతిష్టనూ పొందగలిగాను. వుణ్యమారాన్ని అనురించాను.” 

ఇక రెండన దశలో పరశురాముడు రంగప్రవేశం చేస్తాడు. ఇతడు క్షత్రియులను నిర్మూ 

లనం చేసే దృష్టాంతం “శాంతి పర్వ్యంిలో ఇలా ఉంది; 

“16 వినయం, పవిత్రత, దయ, దాన మొదలైన గుణాలు మూర్తీభవించిన సాహసో 

పేతుడైన కార్తవీర్యార్డునుడు, శాపం గురించి అసలు పట్టించుకోలేదు. కానీ అహంకారులు, 

క్రూరులు, అయిన కార్తవీర్యుని కుమారుల వల్ల ఆ శాపం అతని మరణానికి దారితీసింది. 

కార్తవీర్యునికి తెలియకుండా, జమదగ్శి ఆశ్రమానికి వెల్లి జమదగ్ని ధేనువు అపహరించుకొ 

న. 
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నిపోయారు. ఆ కారణం వల్ల పరశురాముడాగ్రహంతో కార్తవీర్యుని వేయి చేతులను తన 

గండ్రగొడ్డలితో నరికాడు. ఆ కక్షతో కార్తవీర్యుని కొడుకు జమదగ్శిని చంపాడు. పరశురాముడు 

తండ్రి మరణానికి ఆగ్రహించి భూమి మీద వున న రాజులందర్హి చంపివేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. 

కార్తవీర్యుని పుత్రులు, మనుమలతో పాటు, వేలాది 'హైహయుల్ని వధించి, భూమిని నెత్తుటి 
ముద్దగా చేశాడు. ఈ విధంగా క్షత్రియులందర్షీ హతమార్చిన పరశురామునిలో కరుణ కలుగగా 
అరణ్యాలకు వెళ్లిపోయాడు. ఇలా వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఒకనాడు విశ్వామిత్రుని 

నొర్రడు, రైభ్యుని కొడుకు అయిన పరావశుడు వచ్చి “ప్రవర్షనుడు, మరికొంతమంది అయోధ్య 

నగరంలో యాయతి చేస్తున్న యజ్ఞం దగ్గర బ్రాహ్మణులకు వ్యతిరేకంగా సమావేశమయ్యారు. 

వాళ్లు క్షత్రియులు కారా? క్షతియులకు భయపడి ఇక్కడకు వచ్చి దాక్కున్నావా? భూమంతా 

మళీ వేలకు వేలు క క్షత్రియులతో నిండిపోయింది. ఇదేనా ప్రతిజ్ఞ చల్లించటం. ౫” అని అందరి 

ముందు గేలిచేసి రెచ్చకొ టాడు. ముక్కోపి అయిన పరశురాముడు ఈ మాటలు విని మహా 

క్రోధంతో తిరిగి ఆయుధాలు చేపట్టాడు. ఇంతకుముందు అతడు వదలిపెట్టిన క్షత్రియులు 

అప్పటికే బాగా బలవంతులైన రాజులయ్యారు. వారందర్శి పరశురాముడు చంపాడు. వారి 

పిల్లలనూ, అప్పటికి పుట్టని అసంఖ్యాక గర్భస్థ శిశువులను వారు పుట్టగానే సంహరించాడు. 

అయినా కొందరు తల్లులు తమ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నారు.” 

ఆతర్వాత క్షత్రియుల చరిత్ర తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తీ ఉన్న వారికీ “ఆదిపర్వం నుంచి 
ఈ క్రింద ఉదహరించిన పంక్తులు ఉపకరిస్తాయి. 

“1రీక్షతియుడనేవాణ్ణి భూమ్మీద లేకుండా చేయడానికి ఇలా ఇరవై ఒక్క పర్యాయాలు 

వెతికివెతికి క్షత్రియులను సంహరించిన తర్వాత జమదగ్ని కుమారుడైన పరశురాముడు కుల 

పర్వతమైన మహేంద్రగిరి మీద తపస్సు చేసుకోడానికి వెల్లిపోయాడు. పరశురాముడు క్షత్రియుల్ని 
సంహరించిన తర్వాత వితంతువులైన వారి భార్యలు బ్రాహ్మణుల దగ్గరకు వచ్చి సంతానం 

కోసం ప్రార్దించారు. కుల వురోహితులు నిష్కాముకులై బుతు సమయాల్లో ఆ క్షత్రియ 

స్త్రీలతో కలియగా వారు గర్భవతులయ్యారు. ఛైర్యసాహసో పేతులైన క్షత్రియ బాలురు, బాలికలు 

పుట్టారు. ఈ విధంగా క్షత్రియ జాతి ధర్మబద్ధమైన బాహ్మణులకూ క్షత్రియ స్త్రీలకూకూ పుట్ట; 

పెరిగింది. అవ్షడు బ్రాహ్మణులకన్నా తక్కువైన నాలుగు కులాలు బయలుదేరాయి.” 

బాహ్మణ క్షత్రియ శత్రుత్వానికి పంబంధించిన ఈ ఉదాహరణలతో పాటు ఒకరికొకరు 

చేసుకున్న హెచ్చరికలూ, సవాళ్ళూ, తిట్లూ ఉన్నాయి. ఇరుపక్రాలూ ఎంత వేడిమీద ఉన్నాయో 

వీటి నించి తెలుసుకోవచ్చు. తన రధానికీ గుర్రాలకు బదులు బ్రాహ్మణుల్ని వ వూన్చి, లాగించిన 

రాజు-- నిమి-ప్రవర్తన బ్రాహ్మణుల్ని అవమానించాలనే క్ష క్షత్రయుల జ్ఞ సిర నిశ్చయాన్నా చూపస్తుంది. 

బ్రాహ్మణుల్ని కించపరచాలనే. కార్తనీర్యార్భుని నిశ్చయం, బ్రాహ్మణులకు అతను చేసిన సవాళ్ళు 

చూస్తే తెలుస్తుంది. తమ పరంగా బ్రాహ్మణులూ ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సవాళ్ళను స్వీకరించి 

బ్రాహ్మణులను రెచ్చగొట్టవద్దని ప్రతి సవాలు చేశారు. కార్య వీర్యార్డునుని సవాలు తర్వాత 
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నా చ ee బ్రాహ్మణుల రాయబారిగా వచ్చిన వాయువు చెప్పే మాటల్లో ఇది స్పష్టమవుతుంది. 

బ్రాహ్మణుల పై క్షత్రియుల ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించేందుకు నిమి” అనే రాజు గుల్తాలకు 

బదులుగా (బ్రాహ్మణులను వూన్సి రథాన్ని నడిపించాడు. రాజ్యంపై బ్రాహ్మణుల ప్రాబల్యాన్ని 

తగ్గించేందుకు వారిపై కార్తవీర్యార్దునుడు ధ్వజమెత్తి సవాలు చేసిన సంగతి యీ సందర్భంగా 

ఉదహరించవచ్చు. తమపై క్షత్రియులు జరుపుతున్న ఈ దాడిని త్రిపికొట్టే విషయంలో బ్రాహ్మ 

ణులు వెనుకపడలేదు. తమ అహాన్ని దెబ్బతీస్తే జరిగే పరిణామాలను వివరిస్తూ వారు స్పష్టమైన 

సందేశాన్ని అందించడానికి వాయువును అర్జునుని దగ్గరకు రాయబారిగా పంపారు. బ్రహ్మర్షి 

అయిన అరి మూత్ర విసర్ణన ద్వారా సముద్రపు నీటిని. ఉప్పగా మార్చిన వైనాన్ని, బ్రాహ్మణుల 

వల్ల దండకయులు పదవీచ్యుతులైన విధాన్ని వాయువు యీ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాడు. 
జెర్వుడనే ఒంటరి బ్రాహ్మణుడు తాళజేష క్షత్రియులను సర్వనాశనం చేసిన విధానాన్ని కూడా 

వాయువు అర్జునునికి తెలియజేస్తాడు. క్షత్రియులకంటే మాత్రమే కాదు, దేవతలకంటే కూడా 
బ్రాహ్మణులే శక్తి సంపన్నులు అని చెవ్లూ దీనికి బుజువుగా కొన్ని ఉదాహరణలను వాయువు 
తెలియజేస్తాడు. సోమదేవుని కూతురు అంగీరస సంతతికి చెందిన ఉతత్యునికీ భార్య అయిన 
భద్రను వరుణ దేవుడు బలవంతంగా తీసుకువెళినవుడు ఉతత్యుని శాపం వల్ల భూమి 
ఎండిపోగా వరుణుడు భద్రను తిరిగి ఆయనకు అప్పగించిన దృష్టాంతాన్ని వాయువు అర్జునునకు 
వివులీకరిస్తాడు. ఒకసారి దానవుల చేతిలో ఓడిపోయిన దేవతలు తము బలుల్చి పొందలేక, 
తమకున్న గౌరవాన్ని పోగొట్టుకుని భూమి మీదకు వచ్చి బ్రాహ్మణుడైన అగస్త్యుని శరణు వేడగా 
అగస్త్యుడు జ్వాలలను సృష్టించి దానవులను స్వర్గం నుంచీ, భూమి నుంచీ వెళ్ళగొట్టి, దక్షిణం 
వైపుకు తరిమి దేవతలను వారి రాజ్యంలో పునః ప్రతిష్టించిన వైనాన్ని కూడా వాయులవు 
వినిపిస్తాడు. యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఆదిత్యులను సంహరించడానికి కొన్టి వేల సంఖ్యలో ఖలీ 
ములు అనే దానవ సంతతి దాడి చేసినపుడు, ఆదిత్యులు రక్షణకై ఇంద్రున ఆశ్రయించగా 

బైత్యుల దాడిని ఎదుర్కొంటున్న ఇంద్రుడు వారికి రక్షణ కల్పించడంలో నిస్సహాయుడై వశిష్టుని 
ఆశ్రయించినప్తడు వశిష్టుడు దానవులను నిలువునా దహించి, నాశనం చేసినట్టు అర్జునునికి 
వాయువు చెప్తాడు. దానవులు దేవతలతో యుద్ధం చేసి వారి చుట్టూ గాఢాంధకారాన్ని 'కల్తించి 
నిర్దాక్షిణ్యంగా 'నంపుతు నపుడు దేవతలు బ్రాహ్మణుడైన అత్రిని ఆశ్రయించగా, అత్రి చంద్రుని 
రూపం దాల్చి సూర్యుని చుట్టూ ఉన్న న్న పొరలను విడదీసి దానవుల బారి నుంచి దేవతలను 
రక్షించిన వైసాన్సి కూడా వాయువు అర్జునునికి విశదీకరిస్తాడు, బాహ్మణుల శక్తి సామర్థ్యాలను 
వివరించే సందర్భంలో చివరిగా చ్యవనుడనే బ్రాహ్మణునకు ఇంద్రునికి మధ్య జరిగిన వివాదాన్ని 
వాయువు యిలా వివరిసాడు. .అశ్వేనీ దేవతలకు సముచిత స్థానాన్ని ఇవ్వమని, యిందుకు 
గుర్తుగా వీరితో పాటు సోమరసాన్మి సేవించవలసిందిగా చ్యవనుడు ఇంద్రుని అడిగినవుడు 
ఇంద్రుడు అందుకు నిరాకరిస్తాడు, దీనికి ప్రతిగా చ్యవనుడు, భూమిని, స్వర్గాన్ని అదుపులోకి 
తీసుకొని, మాదుడనే రాక్షసుణ్ణి సృష్టించి ఇందునితో స సహా దేవతలనందరినీ రాక్షసుల నోటిలో 

బంధించి ఇంద్రుడి వివశుణ్ఞి చేసి తన సూచనను పాటించెటట్టు చేస్తాడు. 
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వాయువు కేవలం బ్రాహ్మణుల విజయాల గురించి మాత్రమే చెప్పి ఊరుకోడు. బ్రాహ్మణ 
. వ్ అం యం శక్తిని గురించి చెప్పి ప్రతి దృష్టాంతం చివరా “అతని (ఆ కథలో నాయకుడైన బ్రాహ్మణువి) 
కంటే గొప్పవాడైన క్షత్రియుణ్ణి చూపించగలవా” అనో, “అతనికంటే గొపవాడెన కృతియుడం ర య కూ కే న్న 

oe 

డేమో నీవే చెప్ప చూద్దాం” అనో “అత్రిని మించిన క్షత్రియుడుంటే చెవో అనో అడుగుతూ 
బై 

వుంటాడు. 

“సౌఖ్యాన్ని కాంక్షించే ఏ వ్యక్త కూడా క్షత్రియుబ్బి, సర్తాన్ని, (బ్రాహ్మణ పండితుణ్న 

వారెంత బలహీనులైనా తక్కువచేసి చూడకూడదు.” (4-135) 

“ఎందుకంటే వారిని అగౌరవ పరచిన వారిని పె ముగురు సర్వవాశవం చేయగలరు. 
_ ౧ 

అందువల్ల విజ్ఞత కలిగిన ఏ వ్యక్తీ పై ముగ్గురినీ తక్కువ చేయరాదు” (4-136) 
రు శే 

“బాహ్మణుల సహాయం లేకుండా క్షత్రియులుకాని, క్షత్రియుల సహాయం లేకుండా 

బ్రాహ్మణులు కాని, సుఖసౌఖ్యాలు పొందలేరు. ఐకమత్యం ద్వారా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు ' 

ఇహ, పరలోకాలలో సుఖ సౌఖ్యాలను పొందగలరు.” (10-322) 

బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల మధ్య పయోధ్య కుదర్చడానికి మనువు చేపిన ప్రష్టమైన ప్రయ 
త్రమిది. బ్రాహ్మణులూ, క్షతియులూ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఏకం కావాలని మమవు కోరిక? 

ఈ ఐక్యత గతంలో జరిగిన వాటివి క్షమించి మరిచిపోయే ప్రయత్నమా లేక ఏదైవా తప్పడు 

ప్రయోజనాల కోసం జరిగిన కుట్రా? యుగాల శత్రుత్వాన్ని మరచి క్షత్రియులతో చేతులు 

కలపమని బ్రాహ్మణులకు బోధించేందుకు మనువును నెట్టిన పరిస్థితులేవి? ఆ పరిస్టితులేవో 

చాలా కరఠినమైనవీ, పీకల మీదకు వచ్చినవీ అయి వుండాలి. ఎందుకంటే వారిరువురి మధ్యా 
సయోధ్యకు ఏ మార్గమూ మిగిలి లేదు. క్షత్రియులందరూ తమకూ క్షత్రియ విధవలకూ 

పుట్టన అక్రమ సంతానమేనని బహిరంగంగా చెప్తె బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులందరినీ దారుణంగా 

అవమానించి వారి అహాన్ని గాయపరిచారు. క్షత్రియుల భావాలను గాయపరిచే మరొక పని 

బ్రాహ్మణులు చేశారు. అదేమిటంటే క్షత్రియులకంటే బ్రాహ్మణులే యుద్ధ విద్యలలో ఉత్తములవే 

ఒప్పదలను క్షత్రియుల నుంచే రాబట్టడం. వాళ్ళు భీష్ముని చేత ఇలా చెప్పించారు: 

“920 బ్రహ్మణుల శక్తీ దేవతలనే నాశనం చేయగలదు. ఆ జ్ఞానులు ముల్లోకాలమా 

చూడగలరు; తాము గంధం వూసుకున్నామా, మురికితో వికారంగా ఉన్నామా అనేది వారికి 

పట్టదు. తిన్నా, ఉపవాసమున్నా; పట్టుబట్టలు కట్టుకున్నా గోనె గుడ్డలో, తోళ్ళో కప్పనున్నా 

వారికి ఒకటే. వారు సాధారణమైన వాటిని దివ్యమైనవిగానూ, దివ్యమైన వాటివి సాధారణ 

మైనవిగానూ మార్చగలరు. ఆగ్రహిస్తే దిక్తాలకులతో సహా కొత్త లోకాల్షి సృష్టించగలరు. వారు 

దేవతలకే దేవుళ్ళు. కారణానికే కారకులు. అజ్ఞాని అయిన బ్రాహ్మణుడు దేవుడు. జాని అయివ 
జా శా 

బ్రాహ్మణుడు పూర్తనాగరం వలె అంతకంటె గొప్ప దేవుడు.” 
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పాకులాడడం ఎందుకు జరిగిందనేది అంతుబట్టని సమస్య. ఈ చిక్కు ప్రశ్నకు పరిష్కారమేది? 
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హరి వంశంలో ఇంకోచోట ఈ వృత్తాంతం మరో రకంగా ఉందిః సత్యవ్రతుడు అంతకు 

ముందే పెళ్ళయిన (వివాహిత అయిన) యువతిని బలాత్కరంగా భార్యగా తెచ్చుకొన్నాడు 
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“శూద్రులు — పతి విపవం 
ఇ 

[ఇది ఇరవై ఒక్క పుల్ "స్కేప్ పేజీల టైవుచేసిన రాతప్రతి. మొదటి పేజీ పె పై భాగంలోమ, 

తర్వాత పేజీలోను ఈ వ్యాస శీర్షిక “శూద్రులు-విప్ణవం” అవే ఉంది. విడివిడి పేజీలుగా 
వున్న ఇవన్నీ ఒక టాగ్కి గుచ్చి వున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు ఈ వ్యాసంలో ఇరవైఒక్క పేజీలే 
ఉన్నాయి. మిగిలిన వ్యాప భాగంలోని పేజీలు పోయివట్టున్నాయి. -సంపాదకులు] 

శూద్రుల స్థాయి గురించి మనువు నిర్దేశించిన సూత్రాలు చదవటానికి ఎంతో ఆప 
శ్రీని కలిగిస్తాయి. “దానికి కారణం చాలా సామాన్యమైంది. అవి హిందువుల మనప్తత్యాన్ని 
తీర్చిదిద్దాయి. హిందూ సమాజంలో నేడే కాదు, అన్ని కాలాల్లోనూ సమాజంలో అత్యధిక 
సంఖ్యాకులైన ఈ శూద్రుల పట్ట హిందువుల దృక్తధాన్ని అది ' నిర్ణయించటం కూడా మవ 

ఆసక్తికి మరో ప్రబలమైన కారణం. మనువు శూద్రులకు నిర్ణయించివ స్థాయిని పాఠకులు 

స్పష్టంగా ఆర్థం చేసుకొనేందుకు వీలుగా ఆ నిబంధనల్సీ, సూత్రాల్ని వేర్వేరు శీర్షికల్లో ఈ 

వెగువున 'షేదహరిస్తున్నాను. 

బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వెళ్ళ జాతులకు చెందిన గృహస్టులకు ఈ క్రింది నియమాల్ని మనువు 

విధించాడు. 

“శూద్రుడు గౌరవ ప్రదమైన వ్యక్తికాడు. కావున శూద్రుడు పరిపాలించే దేశంలో పై 

మూడు. వర్గాల' వారు వివసించరాదు.” (4-61) 

“మతపరమైన యజ్ఞయాగాదులకు పౌరోహిత్యం నెరపినప్పటికీ, శూద్రువి మండి ఏవిధ 

మైన ఫలితాన్ని యాచించరాదు.” (11-24) 

శూద్రులతో వివాహ సంబంధాలు నిషేధం, మూడు శక్తులకు చెందిన ఏ స్రీతోనయినా 

సరే శూద్రుని వివాహం నిషిద్దం. అగ్రకులావికి చెందిన స్త్రీలతో లై లెంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే 

శూద్రునికి ఉరిశిక్ష విధించాలస్ మనువు ప్రకటించాడు.” (11-24). 

“అరక్రిత అయిన లేదా రక్షిత ఆయి వున్న! అగ్రకుల స్త్రీని పంభోగిస్తా-శూద్రుణ్జి యీ 

క్రీంది విధంగా శిక్షించాలి. 
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ఆమె అరక్షిత అయితే శూద్రుని మర్మాంగాన్ని ఛేదించాలి. ఇతరుల సంరక్షణలో వున్షదైతే 
శూడ్రుని సంహరించి అతని ఆస్తిపాస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకోవాలి.” (8-374) 

అధికార పదవులకు సంబంధించి మనువు ఈ క్రీంది ని షెధాజ్ఞల్లి రూపొందించాడు. 

“వేదంలో నిర్దేశించిన, విద్యను, విజ్ఞానాన్ని సమువార్చించకపోయినా అందుకు సంబం 

ధించిన క్రతువులు. వగైరా నిర్వర్తించలేకపోయినా పుట్టుకలో బాహ్మణుడైతే చాలు. అనగా 
బాహ్మణుడై పుడితే చాలు-అతబ్న చట్టాన్ని వ్యాఖ్యానించమని రాజు కోరవచ్చు. కాని శూద్రు 

డుగా జన్మించిన వాడు ఎంతటి పొందే పటిమ కల్లి వున్నప్పటికీ అందుకు అర్హుడు కాడు. 
తీర్లు చెప్పె న్యాయాధిపతి కాకూడుదు.” (8-20) 

“శూదుడు ధర్మశాస్తూలను వ్యాఖ్యానిస్తే తెలిసి ఉపేక్రించే రాజు రాజ్యం ఊబిలో కూరు 

కుపోయిన దున్నపోతులా అడుగంటిపోతుంది.” (8-21) 

“శూద్రుడెవరైనా పొగరుమోతుతనంతో బ్రాహ్మణునికి ధర్మబోధ చేయదలిస్తే రాజు ఉపే 
క్షీంచక ఆ శూద్రుని నోటిలోను చెవుల్లోను సలసలా కాగుతున్న నూనె పోయించాలి.” (8-272) 

విజ్ఞానార్హనకు, జ్ఞానానికి సంబంధించి యీ దిగువ విధంగా నిర్దేశించాడు. 

“శూద్ర విద్యార్దులకు విద్యను బోధించేవాడు, శూద్రుడు గురువుగా విద్యనభ్యసించేవాడు 
ఇందుకు శూద్రులను ప్రోత్సహించి ఆహ్వానించేవాడు ఆ విద్యలకు అనర్హుడౌతాడు.” (3-156) 

“శూద్రుల సమక్షంలో బ్రాహ్మణులు ఎన్నడూ వేదాన్ని పఠించరాదు.” (4-99) 

మనువు తరువాత వచ్చినవారు శూద్రులు వేదాలు చదివితే విధించే శిక్షను మరీ 
విపరీతం జేశారు. శూద్రుడు పారపాటుగానైన్సా చాటుగానైనా, వేదాలు విన్నా, వేదవాక్యం 
ఉచ్చరించ సాహసించినా వాని నాలుకను చీల్చి వాని చెవుల్లో కరిగే సీసాన్ని పోయాలి, అని 
కాత్యాయనుడు నిర్దేశించాడు. 

శూద్రుల ఆస్తి హక్కుకు సంబంధించి మనువు ఈ విధంగా నిర్దేశించాడు. 

సంసాదనను కూడబెట్టుకొనే శక్తీ సామర్థ్యాలు కలిగి వున్నప్పటికీ శూద్రుడు. ఆ పనిని 

చేయకూడదు. సంపద గర్వాన్ని పెంచుతుంది. బ్రాహ్మణులను నిర్లక్ష్యం చేసి కించపరిచే స్థితికి 
ఎదగొచ్చు. అందుచేత అతడు దైనందిన అవసరాలకు మించి సంపాయించరాదు. (10- 129) 
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తన అవసరాలను తీర్చుకొనే పితిలో లేనప్పడు ఏ సంకోచం లేకుండా ఫె బ్రాహ్మణుడ 
శూద్రుని ఆస్తిని స్వాధినం చేసుకోవచ్చు. (8-417) 

భూద్రుడు ఒక వృత్తిని మాత్రమే చేయాలని, ఈ నియమామ్షి ఎంతమాత్రం ఉల్లంఘించ 
oe రాదని మనువు శాసించాడు. 

భగవంతుడు శూద్రునికి ఒరే ఒక వృత్తిని కేటాయించాడు. ఆది బాహ్మణ క్షత్రియ 
వైశ్యకులాల వారిని విధేయంగా సేవించడం. (1-91) 

శూద్రుడు (బ్రాహ్మణులను సేవించి జీవితావపరాలు తీర్చుకోలేకపోతే) క్షత్రియుణ్ని లేదా 
శ సంపన్నుడైన వైశ్యుణ్ని సేవించి తన భృతిని సంపాదించుకోవాలి. (10-121) 

ఇహపరలోక సుఖాల కోసం శూద్రుడు బ్రాహ్మణ సేవకుడుగా బతకాలి. అలా అయితే 
తాను ఆశించినవి పొందగలుగుతాడు. (10-122) 

బ్రాహ్మడికి సేవ చేయడమే శూద్రుని ఉత్కృష్టమైన వృత్తి. మరేదైనా అతవికి నిష్టలం. 

(10-123) 

శూద్రుల సేవక వృత్తిని కూడా మనువు స్వేచ్చాయుత ఒడంబడికగా వదలలేదు. సేవిం 

చడానికి నిరాకరించే శూద్రుని ఎలా శిక్రించాలో కూడా చెప్తాడు. 

(ఆ-బ్మాణునికి సేవ చేయడానికే భగవంతుడు శూద్రుణ్ణి సృష్టించాడు. కాబట్టి శూద్రుణ్ణి 
బానిసగా కొనుక్కోకపోయినా తన సేవకోపం శూద్రుణ్ని ఒత్తిడి చేయవచ్చు. (8-413) 

శూద్రుడు చేసే కష్టానికి ఫలితాన్ని అతని పనితనాన్ని బట్టి శ్రమమ బట్టి అతడు 

పోషించవలసిన కుటుంబ సభ్యులను బట్టి తన కుటుంబ ఆస్తి నుంచి చెల్లించాలి. (10-124) 

తాము తినగా మిగిలిన ఆహారాన్ని, పాత గృహోపకరణాల్ని శూద్రువికివ్వాలి. (10-125) 

శూద్రుడు పై వర్షాల వారికి బానిసగా మాటల్లోను చేతల్లోమ విధేయుడిగా వుండాలి. 
దు ర్ 

తాను నీచజన్ముడు కాబటి ద్విజులను అవమానిస్తే వావి నాలుకను కత్తిరించాలి. 
(ఎ) 

(8-270) 
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ద్విజుల్ని కులం "పేరుతో దూషించిన శూద్రుని నోటిలో బాగా కాలుతున్న పది అంగుళాల 

మేకును దూర్చాలి. (8-271) 

మనువు అంతటితో తృస్తిపడలేదు. శూద్రుల పిర్లు, ఇంటి పిర్లు బానిసభావాన్ని సూచిం 

చేదిగా వుండాలన్నాడు. (8-271) 

బాహ్మణుల పేర్ల ముందు శుభ సూచకాలు, క్షత్రియుల పేర్ల ముందు శౌర్య సూచ 

కాలు, వైశ్యుల పేర్ల ముందు ఐశ్వర్య సూచకాలు వుండాలి. శూద్రుని విషయంలో అధమ నీచ 

సూచకాలు వుండాలని నిర్దేశించాడు. (11-31) 

బ్రాహ్మణుని పేరులోని రెండో భాగం శుభాన్ని, క్షత్రియుని పేరులో శక్తినీ బలాన్నీ, 

వైశ్యుని పేరులో సంపదనూ, శూద్రుని పేరులో మాత్రం సేవాతత్వాన్ని బానిస భావాన్ని 

సూచించేదిగా వుండాలి. (11-32) 

నునువు ముందు శూద్రుల పరిస్టితి ఏమిటి? ఆర్యులు అనుభవించే మత సాంఘిక 

హక్కులు గౌరవాలకు అర్హతలేని పరాయివారిగాా అనార్యులుగా మనువు పరిగణోంచాడు. 

శూద్రులు అనార్యులనే దాన్ని నిస్సంకోచంగా జనులందరూ ఆమోదిస్తూ వచ్చారు. కాని ప్రాచీన 

ఆర్య వాజ్మయంలో ఇందుకు ఆధారాలేమి లేవు. 

ఆర్యుల వురాతన వాజ్మయం చదివితే మొట్టమొదటి ఆర్యులలో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ 

వైశ్య శూద్ర అనే నాలుగు వర్ణాలు వుండేవి. ఈ విభజనే కాక (1) అసుర (2) సురలు లేక 

దేవతలు (3) యక్షులు (4) గంధర్వులు (5) కిన్నైరలు (6) చారణులు (7) అశ్చినులు 

(8) నిషాదులు కూడ కనిపిస్తారు. నిషాదులు అనాగరికులు. అత్యంత ప్రాచినులైన ఆటవికులు, 

గంధర్వులు, యక్షులు, కిన్నైరలు, అన్చెనులు వృత్తిపరమైన వరాలుగ ఆకనిపిస్తారు. అంతేగాని 

వర్గాలు కావు. దిత్యులు, దానవులు, దస్యులు, కాలంజనులు, కాలయ్యులు, కాలిందులు, 

నాగులు, నివాత కవచులు, పౌలోవులు, నిశాచులు, రాక్షసులు వంటి పేర్లతో పిలువబడే 

వర్తాలన్నింటినీ కలిపి అసురులు అనే జాతి సంబంధమైన పేరుపెట్టారు. అసురుల్లాగే సురలు, 

దేవతలు కూడ వివిధ తెగల కూటమి కావచ్చేమో మనకు తెలియదు. దేవతల జాతికి చెందిన 

నాయకులు మాత్రమే మనకు తెలుసు. బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర సూర్య, ఇంద్ర, వరుణ, సోమ 

మొదలగు వారు. 

నాయణాచార్యుడు చేసిన కొన్ని అసంబద్ద, అవివేక వ్యాఖ్యలు ఆర్యులు, అసురులు, 

దేవతలు, వారి మధ్యనున్న సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి మేధావులకు కూడ కొన్ని వింత 

నమ్మకాలు కలిగించాయి. అసురులు అనేవారు అసలు మానవులే కారని నిశాచరులని ఆర్యుల్ని 
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§ 9 పిడించే దయ్యాలు, భూతాలు, పిశాచాలని నమ్మకం ఏర్పడ్డది. సురలు, దేవతలు ప్రకృతి శర్తుల బె 
a) దైవిక ప్రతీకలనీ ఆర్యుల శరీరం రంగు గొపదని పాడ్లవెన ముక్కులు కలిగి వుంటారని, Pp) యా 

చాలా వర్ణాహంకారం కలిగిన వారనీ నమ్మకం ఏరడ్లది. శూద్రులకు మరోక 
ఎం 

ఎరు దస్యులు, 
భారతదేశంలో ఆదిమవాసులు శూద్రులు అని చెప్పడం జరిగింది. వీరు నలనివారు, చపిడి 

ధా అ ముక్కులు కలిగి వుంటారని చెస్తారు. భారతదేశం పై దండెత్తి వచ్చిన ఆర్యులు వారిని జయించి 
వారిని దస్యులుగా పిలిచారని ఒక భావన. దస్యు అనే మాటలో వుటినదే దాస2 శబం. 

వ! య్ 

ఈ నమ్మకాలకు ఆధారమేద్ లేదు. ఆర్యుల్లాగే సురలు, అసురలు కూడ మావవజాతికి 
చెందినవారే. అసురులు, సురలు కూడా ఒక తండి బిడ్డలే. ఆ తండ్రి పేరు కాళ్ళవుడు. 
అసలు కథ ఏమిటంటే “దక్ష ప్రజాపతికి 60 మంది కుమార్తెలు. వారిలో పదమూడు మందివి 
కాశ్యవుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. వారిలో దితి, అదితి అనేవారు యిద్దరు. దితి సంతానాన్ని 
అసురులుగాను, అదితి సంతాన్ని సురలుగాను పిలిచేవారు. ప్రపంచాధివత్యం కోసం యిరువురూ 
ఘోర యుద్దాలు చేశారు. ఇది పురాణగాథ అనడంలో సందేహం లేదు. అయినా వురాణాలు 
- అతిశయోక్తులతో చెప్పిన చరిత్ర అయినప్పటికీ - అవి కూడా చరిత్రే. 

ఆర్యులు ఒక జాతికాదు. వివిధ ప్రజల కలయిక. వారిని కలిపిన శక్తి ఏమిటంటే ఆర్య 
సంస్కృతిగా సిలవబడిన సంస్కృతిని కొనసాగించాలనే ఆపక్త్. ఆర్య సంస్కృతిని ఆమోదించివ 

ప్రతి వ్యక్తి ఆర్యుడే: వారు ఒక జాతికి చెందిన వారు కానందున ఒక ప్రత్యేకమైన రంగు, 
శారరీక లక్షణాలు వారికి లేవు. ఆర్యులు తమను తాము వేర్పరచుకోటానికి వారికంటె భిన్నమైన 
నల్లరంగు వున్న లేక చప్పిడి ముక్కు వున ప్రజలు ఎవరూ లేరు.3 ఆర్యులకూ, దస్యులకూ 
మధ్య విభజనకూ శత్రుత్వానికీ, రంగుపై ఆధారపడిన దురూహలు కారణమనుకోవడం దస్యుల 
గురించి వాడే వర్ల, అనాస అనే పదాలను తప్పగా అర్ధం చేసుకోవడం వల్ల జరిగిన పొరపాటు. 
వర్ణ అంటే రంగు అనీ, అనాస అంటే ముక్కు లేకపోవడమనీ అర్థం చెపుతున్నారు. ఈ రెండూ 
తప్పడు అర్జాలు. వర్ణ అంటే కులం లేక సమూహం. అనాసను అన్-ఆస్గా అర్ధం చేసుకుంటే 

సంస్కరెంచబడని భాష, ఆర్యులకు రంగు పై ఆధారపడిన ద్వేషభావం ఉందనీ, అదే వారి 

సామాజిక వ్యవస్థను నిర్ణయించిందనీ అనడం శుద్ద అర్ధంలేని మాట. ప్రపంచంలో రంగుపై 
ఆధారపడిన ద్వేషభావాలు లేని ప్రజలు ఆర్యులే. ఇందుకు కారణం, తమను తాము వేరుగా 

గుర్తించుకోవడానికి వారందరికీ ఒకే ప్రధానమైన రంగు లేకపోవడం. 

దస్యులు జాతిని బట్ట ఆర్యేతరులు అనడం తప్ప దస్యులు భారతావనిలో ఆర్యులకు 

ముందు నివసించిన న్థానిక జాతులు కారు. ఆర్య సమాజంలోని వారే. ఆర్య పంస్కృతిలో 

ముఖ్య భాగమైన కొన్ని వూజా నిధానాల్ని, నమ్మకాల్ని అంగీకరించనందువల్ల ఆర్య అవే బిరు 

దును కోల్లోయారు. దస్యులు ఆర్యేతరులనే నమ్మకం ఆధారరహితం. బుగ్వేదం (1-49)లో 

ఇంద్రుడు యిలా అన్నాడు. “నేను కవి అవే మానవుణ్ణి నా వజ్రాయుధంతో సంహరించాను. 

కుపను ఉపాయాలతో సంరక్షించాను. సుస్ష్మను చంపడానికి వజ్రాయుధం చేబట్టాను. దన్యులకు 
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ఆర నామధేయం లేకుండా చేశాను.” 

దస్సులు కూడా ఆర్యులేనన్న వాదనను బలపరచడానికి ఈ ఇంద్రుని మాటలకు మించిన 

ఖచ్చితమైన సాక్ష్యం అక్కరలేదు. మరింత ముందుకు వెళ్ళి, మెరుగైన ఆధారం కావాలంటే 
ఇంద్రుడు తను చేసిన అత్యాచారాలకు ఫలితంగా అభిశంసనను ఎదుర్కొన్న సందర్భాన్ని చూడ 
వచ్చు. ఇంద్రుడు అభిశంసన ఎదుర్కొనడానికి కారణమైన ఆత్యాచారాలలో వృత్తుని సంహారం 
ఒకటి. వృత్తుడు దస్సుల నాయకుడు. దస్పులు ఆర్యులు కాకపోతే, ఇంద్రునిపై అటువంటి 
ఆరోపణ చేయడం అసాధ్యం. 

ఆర్యుల దండయాత్రలో శూద్రులు ఓడిపోయి వారికి లొంగిపోయారన్నది లోపభూయి 
ప్రమైనది. ఆర్యులు భారతదేశం ఆవలి నుండి వచ్చి అనాదిగా నివసిస్తున్న వారిని ఓడించి 
ఆడ్రమించుకొన్నారనడానికి సరైన బుజువు కానరాదు. ఆర్యులకి భారతదేశమే పుట్టిల్లు అనడానికి 
అనేక' ఆధారాలున్నాయి. ఇక రెండో విషయం: ఆర్యులకు దస్యులకు మధ్య యుద్దాలు జరిగినట్టు 

ఎక్కడా ఆధారాలు లేవు. పైగా దస్యులకూ, శూద్రులకు ఏమీ సంబంధం లేదు. మూడో 
విషయం ఆర్యులు చాలా బలవంతులనీ, యుద్ధ తంత్రంలో ఆరితేరిన వారనీ నమ్మడం కష్టం. 

దేవతలకూ, ఆర్యులకూ గల సంబంధాలను గురీంచిన చరిత్ర చదివిన వారికి ఫస ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో 

ప్రభువులకూ, వారి అర్హబాననా-రైతులకూ (Viellens) మధ్య ఉన్న సంబంధాలు బిళ్ళ మధ్య 

కూడా ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. దేవతలు ప్రభువులూ, ఆర్యులు వరి అర్హ బానిస రైతులు. వారు 
సి అనేకానేక యజ్ఞాలు, తద్వారా సమర్దించుకునే బలులూ దేవతలకు ఆర్యులు సమర్తించిన 

ఫ్యూడల్ సుంకాలనిపిస్తాయి. ఆర్యులు దేవతలకు బానిసలుగా ఉండడానికి కారణం, "వాళ్ళు 

దేవతల సహాయం లేకుండా అసురుల దండయాత్రల్చి ఎదుర్కోలేకపోవడమే కారణం. అంతటి 

బలహీనులయిన ఆర్యులు శూద్రులను జయించారనుకోవడం వట్టి భ్రమ. చివరిగా అసలు 

శూద్రుల్ని జయించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్య సంస్కృతిని పాటించే వారు ఆర్యులనే అసలు 

అర్ధంలో శూద్రులు కూడా ఆర్యులే. శూద్రులు నల్ల రంగుతో, చప్పిడి ముక్కు కలిగి ఉండేవారనీ, 

ఆర్యుల చేత ఓడిపోయి వారికి బానిసలయ్యారనీ ఎవరూ, ఎక్కడా, ఎప్పడూ పేర్కొనలేదు. 
దస్యులూ, శూద్రులూ ఒకరేనని భావించడం తప్ప వాళ్ళంతా ప్రజలుగా ఒకటే కావచ్చు కానీ 

సాంస్కృతికంగా భిన్నమైన వారు. ఆర్య సంస్కృతిని వ్యతిరేకించి, దానిపై తిరుగుబాటు చేశారు 
అనే అర్ధంలో దస్యుల్షి ఆర్యేతరులుగా పరిగణించవచ్చు. శూద్రులు ఇందుకు భిన్నమైన వారు. 
చారు ఆర్యులే. అంటే ఆర్యుల జీవన వధనాన్ని నమ్మి ఆచరించేవారు కాబట్ట శూద్రులు 

ఆర్యులుగా పరిగణీపబడ్డారు. కౌటిల్యుడు అర్హశాస్త్రం రాసిన కాలం నాటికి కూడా శూద్రుల్ని 

ఆర్యులుగానే వ్యవహరించేవారు. 

ఆర్య సమాజంలో శూద్రుడు విడదీయరాని, సహజమైన, విలువగల సభ్యుడనే విషయం, 

యజుర్వేదంలోని 4 ఒక ప్రార్థనవల్ల తెలుస్తుంది. యజ్ఞం చేసేవాడు ఇలా అంటాడు: 
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“5 దేవతలారా! మా పవిత్ర పూజారులకు తేజాన్నివ్వండి. మా ప్రభువులలో తేజాన్ని 
వింపండి. వైశ్యులు, శూద్రులలో తేజాన్ని వింపండి. తద్వారా నాకూ తేజప్పువివ్వండి” 

ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రార్ధన. ఎందుకంటే, ఇది, శూద్రుడు కూడా ఆర్యుల పమా 

జంలో గౌరవ స్థానాన్ని కలిగి ఉండేవాడని రుజువు చేసుంది. 

రాజుకు పట్టాభిషేకం జరిగేటప్పడు బాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులతో పాటు శూద్రులూ 

ఆహ్వానింపబడేవారన్న సంగతి మహాభారతంలోని యుధిష్టిరువి పట్టాభి షేక వర్గన మంచి తెలు 

స్తుంది. బాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులతో పాటు శూద్రులు కూడా రాజును పంప్రోక్షిన్తారు. వీల 

కంఠుడనే ప్రాచిన రచయిత పట్టాభి షేకం గురించి చెవుతూ, “బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య కులాలకు 

చెందిన నలుగురు ప్రధానమంత్రులూ రాజును సంప్రోక్షించివ వారిలో ఉన్నారు. ఆనంతరం 

అంతకంటే కింది కులాల వాయకులు రాజును పవిత్ర జలాలతో సంప్రోక్షీంచారు. ఆనంతరం 

బ్రాహ్మణులు స్తోత్ర పాఠాలు ప్రారంభించారు. 

వేదయుగం తర్వాత, మనువుకు ముందు కాలంలో రతులు అని పిలువబడే ప్రజా 

ప్రతినిధుల సముదాయం ఒకటి వుండేది. రాజును పట్టాభిషిక్తుల్నే చేపే పందర్భంలో వారికీ 

చాలా ప్రాముఖ్యత వుండేది. సార్వభౌమత్వానికి చిహ్మంగ రత్నం వారి వద్దనుండడం వల్లు 

వారు అంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకొన్నారు. ఆ రత్నాన్ని రాజుకు పమరించడం వల 
ఇవి న 

ఆయనకు సార్వభౌమత్వం ప్రాప్తిస్తుంది. తరువాత రాజు ప్రతి 'రల్ని' యింటికి వెళ్ళి వారికీ 

సంభావనలిచ్చేవాడు. ఆ రత్మిలు సముదాయంలో శూద్రుడు కూడా ఒకడనేది ముఖ్యమైన 

విషయం. 

పురాతన కాలంలోని జానపద్క పౌర అనే శాపన సభలు రెండింటిలోను శూద్రులు 

సభ్యులుగా వుండి, బ్రాహ్మణుల నుండి కూడ గౌరవం పొందే అర్హత కలిగి వుండేవారు. 

పూర్వవు ఆర్య సమాజంలో శూద్రులు ఉన్నత రాజకీయ స్థాయిని పాందారన్హది తిరు 

గులేని సత్యం. వారు మంత్రి పదవులు అధిష్టించారు. ఇందుకు మహాభారతం పాక్షి తన 

జ్ఞాపకాలను బట్ట మహాభారత రచయిత రాసిన సమాచారం ప్రకారం వివిధ వర్గాలకు చెందిన 

మంత్రుల పట్టికలోర్ అప్పటి 37 మంది మంత్రుల్లో నలుగురు బ్రాహ్మణులు, ఎనిమిది మంది 

క్షత్రియులు, ఇరవై ఒక్క మంది వైశ్యులు, ముగ్గురు శూద్రులు, ఒక పూతుడు వుండేవారవి 

వాశారు. 

శూద్రులు మంత్రులు కావడంతో తృప్తిపడలేదు. వారు రాజులయ్యారు. మనువు అభి 
హ్ బా 

ప్రాయాలకు భిన్నంగా శూద్రుడు రాజు కావడం బుగ్వేదంలోవి శూద్రుల గాథలు పరిశలిబ్వ 



490 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు-ప్రసంగాలు 

ప్రస్తుటంగా గోచరిస్తాయి. సుదాసుడి పాలన గురించి ప్రస్తావన వస్తేగిస్తే ఆయన కొలువులో 
వులేహితులుగా వుండేందుకు వశిష్ట విశ్వామిత్రుల మధ్య జరిగిన తీవ్రమైన పోటీ సందర్భంలో 

వస్తుంది. అంతవరకు రాజు కొలువులో వశిష్టుడు వురోహితుడుగా వున్నాడు. రాజుకు పురోహి 
తుడుగా వుండేందుకు ఒక్క బ్రాహ్మణునికి మాత్రమే హక్కు వుందని ఆయన వాదించాడు. 

క్షత్రియులు కూడా ఇందుకు అర్హులేనని విశ్వామిత్రుడు వాదించాడు. విశ్వామిత్రుడే గెలిచి 
సుదాసుడికి వురోహితుడయ్యాడు. 

యిది చాలా. గుర్తుంచుకోదగ్గ ఉదాహరణని చెప్పకోవచ్చు. శాశ్వతంగా బ్రాహ్మణుల్ని 
తొలగించకపోయినా పౌరోహిత్యం కేవలం బ్రాహ్మణుల సొత్తు మాత్రమే కాదని తేలింది. ప్రాచీన 

సాహిత్యంలో దొరికే సాంఘిక చరిత్రకు సంబంధించిన కథల్లో ఇది ఉత్తమమైనదని నిస్సందేహంగా 
చెప్పవచ్చు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ దీన్నైవరూ జాగ్రత్తగా పట్టించుకోలేదు. అసల్టి సుదాసుడెవరని 

కూడా ఎవరూ ప్రశ్నించలేదు. సుడాసుడు కాశీని అనగా వారణాసిని ఏలిన దివోదాసు కుమారు 

డైన పైజవనుడి కుమారుడు. సుదాసుని వర్గమేమిటి? సుదాసుడు శూద్రరాజు అనే యదార్థాన్ని 
నమ్మేవారు తక్కువ. పైజవనుడు శూద్రుడని చెప్పిన మహాభారతము శాంతి పర్వములోని 

ప్రస్తావన ద్వారా దీనిని రూఢి పరచుకోవచ్చు.6 ఇందువల్ల ఆర్య సమాజములో శూద్రులు 

కూడా పరిపాలకులుగా వున్నారని వారికి సేవ చేయడానికి ఏ విధమైన సంకోచము లేకుండా, 

అవమానమని భావించకుండా వారికీ వైదిక కర్మలు, వూజలు వంటి సేవలు చేయడానికి పోటీ 

పడ్డారని తేటతెల్లమవుతుంది. 

తర్వాతి కాలంలో కూడ శూద్రరాజులు లేరనడానికి వీలులేదు. మనువుకు ముందు 

రాజ్యమేలిన రెండు వంశాలు కూడ శూద్రులదేనని చరిత్ర చెబుతుంది. క్రీపూ. 413 నుండి 

322 7 వరకు రాజ్యమేలిన నందులు; వారి అనంతరం క్రీపూ. 322 నుండి 1836 వరకు 

పరిపాలించిన మౌర్యులు కూడ శూద్రులే భారతదేశానికి చక్రవర్తి కావడమే కాక, శూద్రులు 

నిర్మించిన సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అయిన అశోకుని చూపించడం కంటే శూద్రులనుభవించిన 

జెన్షత్యానికి ప్రబల సాక్ష్యం మరేముంటుంది? 

శూద్రులకు వేదాల్ని చదివే హక్కు గురించి ఛాందోగ్యోపనిషత్తులోని ఒక ప్రస్తావన 

(5-1-2) నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. అందులో జనశ్రుతి అనే శూద్రునికి రైక్వ అనే మత 

బోధకుడు వేద విద్యను గడిపాడన్ష కథ వుంది. ఈ కథ నిజమైతే దాని ఆధారంగా ఆ కాలపు 

శూద్రులు వేదాధ్యయనం చేయడానికి యే విధవైన నిషేధాలు లేవు అని తెలుస్తుంది. 

వేదాధ్యయనం చేయడమే కాకుండా బుషుల స్థాయికి చేరిన వారు కూడా శూద్రులలో 

వున్నారు. వారు వేదాలలోని కొన్ని శోకాలను కూడా రచించారు. బుషి కవష అల్యూషరి 

బుగ్వేదంలోని దశమ స్కందంలో అనేక క్టోకాలు రచించినట్లు ఆయన గాథ వల్ల మనకు 

నిశదమవుతుంది.10 
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వేదవిహిత కర్మలూ, యజ్ఞాలూ సే అర్హత శూరులకుందా ఆవే విషయంలో ఈ 

వివరాలమ చెప్పవచ్చు. పూర్వ మీమాంప రచయొత జైమిని పకారం!! వైదిక వూజలు 
క్రతువులు చేయడానికి శూద్రుల కుండే ఆధ్యాత్మిక అర్హతల గురించి బదరి ఆవే పారిన 

బోధకుడు ఉద్బోధించివట్టు తెలుస్తుంది. వైదిక యజ్ఞాలకు 5 కావలసివ మూడు ఆగాలి శూడ్రుడం 

సంప్రోదించవచ్చునని చెప్ప పెద్దాంతాలు కూడా ఉన్నాయని భరద్యాజ శత సూతం (5-2) 

అంగీకరిస్తున్నది. వైదిక కర్మకాండ జరిపేందుకు శూద్రులు కూడ "అర్హులేవవ్దు వై వైదిక గ్రంధాలు 
వ్నాయవి కాత్యాయన శ్రౌత సూత్రం (1&5) వ్యాఖ్యాత అంగీకరించాడు. యజ్ఞాలు జరిపి 

బలులు యిచ్చేటవ్షడు పాటించవలసివ ఒక వియమాన్ని శతపథ బ్రాహ్మణం (1 14-12) 
చెప్పంది. (హవిషాత్' అనగా క్రతువావరించే వ్యక్తివి కార్యక్రమం ఆరంభించవలపీండిగా కోడే 

విధావం పిలువు గురించిన సియమమది. ఆ నియమం ప్రకారం: 

“ఈ పిలువుకు మూడు రూపాలున్నాయి. బ్రాహ్మణుడివయితే ఇటు దయచేయండి" 

(ఏహి) అవీ వైశ్యుడినయితే “చేరుకోండి (అగాహి) అవీ, క్షత్రియుల్లే “ఇటు త్వరగా రండి 

(ఆదర్శ) అనీ, శూద్రుణ్ణి “ఇటు పరుగెత్తు” (ఆధవ) అవీ పిలవాలి.” 

శతపథ బాహ్మణంలో 12 శూద్రుడు సోమయాగం చేయవచ్చువవి, దివ్య పానీయమైన 

సోమరసం గ్రోలవచ్చువనే ఆధారం వుంది. సోమయాగంలో శూద్రులకు పాలుమాత్రం తాగు 

తారవే శపథం (పాయోవ్రత) సాధవంలో తిరిగిన మజ్జిగ వీళ్ళను (మస్తు) చేర్చడం జరినీందె. 

శతపథ బ్రావ్మాణంలోనేక ఇంకోచోట ఇలా చెప్పబడింది. 

“సోమరసాన్ని యిష్టపడని వారు నాలుగు కులాల్లో బ్రాహ్మణ, రాజన్య, వైశ్య, శూద్ర 

ఎవరూ లేరు. ఆలా యిష్టపడని యెడల ఏదో ఒక ప్రాయశ్చిత్తం చదవాలి 

అంటే పోమరసాన్ని తాగడం శూద్రులకు కూడా ఆమోదయోగ్యమే కాక తవ్తనిపరి కూడా. 

అశ్వినుల కథలో14 శూద్రులకు సోమరసం త్రాగే ఆర్ష ఆర్రత వృన్ణట్టు ప్తష్టంగా వంది. సుకవ్య 

స్నానమాడి, నగ్నంగా ఉన్నవుడం అశ్వినులు చూడ్డం జరిగింది. ఆమె యవ్యవంలో వుంది. 

చాలా అందమైనది. ఆమెలోని ఆకర్షణకు వారు 'ముగ్దులై, ఇలా అన్నారు. ఉమ్తూలో ఒకరివి వీ 

భర్తగా ప్వీకరించు. వీ యవ్వవాన్ని "ఇలా వృధా చేయడం తగదు” (ఆమె అప్పటికే వివాహిత. 

చావుబతుకుల్లో వున్న చ్యవనుడనే వృద్ధ బుషికి భార్య.) 

చేను వా భరకే విడయురాలిగా వుంటాను అవి ఆమె వారి కోరికము నిరాకరిస్తుంది. 

“మేము ప్రఖ్యాత దేవ వైద్యులం. వీ భర్తకు యవ్వనం అందం వ్రతిపాదిప్తాము. మూ 

కోర్కెను తీర్చమని ఆమెను ఒత్తిడి చేసారు. బేరం సాగించారు. ఆమె వెళ్ళు భర్తకు అ 

ఒకరా డే a 

వషయం వివరిస్తే ఆయన అందుకు ఆమమలతించాడు. ఆశ్విములు చ్యావముజ విక ఆందం, 
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యవ్వనం ప్రసాదించారు. ఆశ్వినులు శూద్రులు కావడం వల్ల దేవతలు గ్రోలే సోమరసం 
సేవించడానికి ఇంద్రుడు అభ్యంతరం పెట్టాడు. చ్యవనుడు ఇంద్రుణ్ణి ఒసించి అన్చినులకు 

ను. , 

సోమరసం ఇపించాడు. 
en) 

శూద్రులు నిజంగా ఈ కథల్లో చెప్పిన వైదిక కర్మల్ని చేస్తూ వుండి వుండకపోతే ఈ 

ఎరాట్టుకు అర్థం లేదు. అశ్వమేథం15 అనే వేదిక యజ్ఞంలో ఒక శూద్ర స్త్రీ పాలు పంచుకున్లట్టు 

చూపడానికి "ఆధారం వుంది. 

ఉపనయనం, యజ్నోప్రవీతాలకు శూద్రులు పట్ల స్పష్టమైన నిషేధం లేదు. సంస్కార 

గణపతిలో ఉపనయనానికిశూద్రుడు అర్హుడనే ప్రకటన వుంది. 16 

క్రింది వర్గాలకు చెందిన వారయినప్పటికీ, మనువుకు ముందు కాలంలో శూద్రులు 
Pa a ఇట జ్యా 
అన్ని పొర స్వేచల్తీ ఆఅనుఖవించారనడం అతిశయోక్తి కాదు, కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం ప్రక రము 

“బానిసగా వుట్టని, యుక్తవయస్సు రాని, పుట్టుకతో ఆర్యుడైన శూద్రుణ్ణి బానిసగా 
గాకట్టు పెట్టడం గాన అమ్మడం గాని చేసే వారిక, రెండు పణాల జరిమానా విధించాలి.” 

“బానిసకు యివ్వవలసిన ధనాన్ని యివ్వకుండా, ఆర్యునిగా అతనికుండే హక్కుల్ని హరిం 

చినా బానిసగా చేసినందుకు విధించే శిక్షలో సగం విధించాలి.” 

బాకీ తీర్చిన తరువాత కూడా కారణం లేకుండా బానిసగా ఉంచినందుకు 12 పణాలు 

జరిమానా విధించాలి. కారణం లేకుండా బానిసను బంధిస్తే (సయోధవ్చ కారణాత్) కూడా 

అదే శిక్ష” 

బానిసగా అమ్ముడువోయిన వ్యక్తి సంతానం ఆర్యులే. బానిస తన యజమాని పనికి 

కట్టుబడి ఉండాలి కానీ అతడు తన తండ్రి ఆస్తిని వారసత్వంగా షపాందడానికి అర్హులే. 

మనువు శూద్రుణ్ని ఎందుకు అణచివేశాడు! 

ఇది చాలా శ్రష్టమైన చిక్కు ప్రక, ఆర్యులు, ఇతరుల్ని తమ సంస్క ఎత పరిధిలోకి తెచ్చి 

లో చేర్చుకోవడానికి కృషి చేశారు. ఆర్యేతరులందర్శ్చి, పెద్ద సంఖ్యలో పెద్దఎత్తున మార్చుకొ 

నేందుకు “వత్యస్తోమి ఆనే మతపరమైన ఉత్సవాల్ని ఏర్పాటుచేసి, వాటిని పెంపొందించారు. 

ఈ ఉత్సవాలు గురించి మహామహోపాధ్యాయ హరప్రసాద శాస్త్రి యిలా రాశారు. 
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పంచ జంక బ్రాహ్మణంలో చెప్పిన వత్యులను శుద్ధి చేసే కచుడు రర వెనక 

కంటే కవీపం ఒక అంశంలో భిన్నమైనది. యితర కతువులో భారాభరలు మొ శు 

లో ఉంటే SS కళలో పైందేవోడు. మేదావ ఇ లలో ఉంటే యీ వ్రత్యస్తోమలో మాత్రం వేల సంఖ్యలో వుండేవారు. 
లేక ధనవంతుడు ఆయివ వ్యక్తి గృహవతిగా లేక పిశ్రాధికారిగా వుండి, మిగిలినవారు. ఆతల్లి 

ఆనుసరించేవారు. గ్రహపతి ఇతరులకంటే ఎక్కువ రుసుం లేదా దణ చెల్లించవలసి వుండేది," 

“ఇది వేలాది మంది వ్రత్యులము రుషుల పమాజంలోకీ చేర్చుకోవడావికే వువయో 

సాధవమవి చేమ భావిస్తున్నాను. వెలాది వ్రత్యులమ ఆర్య పమాజంలోనిక్ చేరుకో 

తరచూ యీ వుత్సవాల్షి విర్వహించేవారు. సంచార జాతులుగా వున్న ఎత్యూలమ స్థిర 

నివాసాల్లోవికి ఆధికారికంగా  చేర్చుకొవేటప్పడు, అంతవరకు వారమభవిష్తున ఆప్తిపామ్తుల్ని, 

స్థిరవాపాలకు తెచ్చుకోవడానికి వీలులేదు. ఆప్తిపాస్తుల్చి ఆక్కడ వ్రత్యులుగా మిగిలిపోయిన 

వారికి గాని, మగధ దేశ బ్రాహ్మణులుగా భావిస్తున్న వారికీ గావి విడిచిరావారి. ఇంతకు ముంచే 

వేను వివరించినట్లుగా, మగధ దేశంలో ఆర్యులచేత తక్కువగా చూడబడే వారు చక్కూవ 

సంఖ్యలో వుండేవారు.” 

“వత్యులు ఆర్యులతో బాటు సిరవాపాల్లో చేరగావ్కే వారికి ఆర్యులతో పాటు సమా 

నగౌరనం లభించేది. వారు వండిన వంటకాన్ని రుషులు భుజించేవారు. రుషుల వంటకాళ్ళి 

వ్రత్యులు తినేవారు. వారు వేదాలు వేర్చుకోవడావికి, చోడించడావికి ఆవకాశం. ఉండేది. 

అహ క్ష క్ చేలో a 

ఆర్యులు, సామ, బుగ్వేద యజుర్వేదాల్ని వారికీ వేర్తించెవారు. తము యజ్ఞాలు క్ వచ్చ 

ఇతరులకోపం చేయవచ్చు. అంటే అందరితో పమానంగా చూడకుడేవారు. సమాన పాయి పొంద 

డమే కాక బుషులతో బాటు ఆత్వున్నత గౌరవార్థం పొందే ఆవకాశం వారికుంచేని. పాములే 

ee 
క శ్రి చ్ wy wea mm 

కాక రుక్కుల్ని కూడా వారికి వెల్లడెంచేనారు. వువిరుడైన కొశరక ఆజ చత్యుడ్డి బుద 

బ్రాహ్మణాల్నవింటివి, పంగ్రహించేందుకు పంకలవం చేపేందుకు కూడా అమమరించారు. ఇప్పటికీ 

ఆ సంహితమ అతని పేరుతో సిలుపారు* 

ఇష్టపడివ ఆర్యేతరుల్ని తమలో కలువుకోవడమే కాకుండా? తమ వూజల్టి, క్రతువుల 

పద్దతుల్ని, విధావాల్షి, చతుర్వర్గ సిద్దాంతాల వ్యతిరేకించే అసురులను కూడా తమ పంపా ఎచ్ 

వికి తెచ్చుకోవడావికి శతవిధాలా ప్రయత్నించేవారు. వురాణగాథల ప్రకారం వేదార్ని అసురులు 

దొంగిలించినట్లుగా వాయబడింది. హిరణ్య కశ్యవుడనే అసురుడు తన కుమారుడు వప్లోడుళ్ణో 

ఆర్య పంస్కృతివి అమసపరించకుండా విరోధించడం విష్ణుమూర్తి వరపింహావతారమెడ్త ఆతి 

పంహరించడం-ఈ కథ ఈ విషయాష్షి విరూపిష్తుంది. 

ఇవి అనార్యులన ఆర్యులుగా కలువుకోవడావిక్తి మార్చడానికి ఉదాహరణలు. వురి 

మ్ 

తర్వాత ఆర్యులుశూడ్రుల పట్ల వ్యతిరేకతమ ఎందుకు ప్రదర్శించారు? విముక్తులుగా ఆర్యుల 

క 
ఫి (ఇందు? 

పరిగణింపబడ్డ శూద్రులు హక్కులు కోలోయి తిరిగా ఆర్యేతరులుగా ఎలా మారారు: 
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నిషాదుల పట్ట ఆర్యులు వ్యవహరించిన తీరుతెన్నులు ఈ చిక్కు ప్రష్షకు సమాధా 

నమిస్తాయి. ప్రాచీన సంస్కృతి సాహిత్యంలో అయిదు తెగల గురించిన ప్రస్తావనలు చాలా 

వున్నాయి. అవి పంచాకిష్తాయ, పంచాక్షేజాయ, పంచ-క్షితాస మనుష్య, పచాచర్మనాయ, 

పచచ-జనా పంచి-జన్య అంటే పంచాభూవు పంచజాతులు.!? వాటి అరాల విషయంలో 

ఏకాభిప్రాయం లేదు. బుగ్వేద భాష్యకారుడన శాయనాచార్యుడు అది చతుర్వర్థాలకు, నిషాదు 

లకు. వర్తిస్తాయని చెప్తాడు. విష్ణు పురాణంలోని నిషాదుల కధ యీ విధంగా వుంది. 

7. “మృత్యు (మరణం) మొదటి కుమార్తె సునీతను అంగ కిచ్చి వివాహం చేశాడు. 

వారికి వేనుడు జన్మించాడు.” 

8. “మృత్యు కుమార్తె సునీతకు వుట్టిన వేనుడు తన పితామహుని దుర్చుద్దిని, దుర్లు 
ఠా గ 

ణాలను అన్నింటిని పుణికి వుచ్చుకొ న్నాడు.” 

9. మహామునులు వేనుని పట్టాభిషిక్తుల్హై చేసినవుడు అతడిలా ప్రకటించమని (తన 

అనుచరుల్ని) ఆదేశించాడు. “ప్రజలు యజ్ఞయాగాదులు చేయరాదు. నైవేద్యాలు బహుమతులు 

యివ్వరాదు. వీటనన్నింటిని అందుకోవడానికి వెరెవ్వరూ కాక నేనే అర్వుణ్ని. ఎలవడూ ఈ 
యం గాబా 

వూజర్షి నేనే అందుకుంటాను.” 

10. బుషులందరూ అతి వినయంతో భక్తి ప్రపత్తులతో సరళమైన భాషలో యిలా 

మనవి చేసుకున్నారు. 

11. ఓ రాజా! మా మనవి ఆలకీంచండి. 

10. దేవతలకు అధినేత రాజు అయిన హరిని మనం, నిత్యం పూజిస్తూ, క్రతువులతో 

ఆయన్ని ఆరాధించాలి. అందువల, నీకు నీ రాజ్యానికి నీ ప్రజలకు కూడ సతలితం, 
లా 

ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ప్రజలు చేపే వూజలలో నీకు కూడ భాగం వుంటుంది. స్కు ఆ 

హరి ఆశీస్సులు వల్ల శుభం కలుగుతుంది. ల్లి 

13. మేము చేసే యజ్ఞయాగాదుల వల్ల మన ఆరాధ్య దైవమైన విష్ణువు ప్రసన్నుడై 

కోరికలన్నింటిని నెరవేరుస్తాడు. పూజ్యనీయుడైన హరి తనను భక్తి ప్రవృత్తులతో వూజించే రాజ్యం 

కలిగిన రాజును అనుగ్రహించి అన్నింటుని ప్రసాదిస్తాడు.” అందుకు వేనుడు కీనిసి, ఈ విధంగా 

అన్నాడం- “నాకంటె గొప్ప వారెవరున్నారు. నాకంటె పూజార్లులెవ్వరు? వూజనీయుడని మీరం 

దరూ పొగిడే ఆ హరి ఎవరు? బ్రహ్మ జనార్దన, రుద్ర, ఇంద్ర, వాయు యమ, రవి, అగ్ని, 

వరుణ, థాతి, వుషభూమి, చంద్రుడు లాంటి ఆశీస్ఫులందజేయగలిగి, శపీంచగల వారంతా 
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రాజులో విబిడీకృతమై వున్నారు. వారందరి ప్రతరూపడేు యీ రాజు, 
ba) 

పీరందరూ నా ఆజ 'పకారం పవరించాలి. కావున ఓ బాహ్మణులారా! ముకు వారికీ వూ 

a న్ ~ శే 
జం ల్ 

వానా యజాలు చేయుటగావ్వి బలులు, కానుకలు సమరించుట గాజు చేయనా 
a ఇ 

ar re 

14. భర్తల పట్ల భార్యలు ఏవిధంగా వివయవిడేయతలు కలిగి వుండి 
జాని ధ్ 

గౌరవంతోను మెలుగుతారో ఆడేవిధంగా మీరు కూడా, వా ఆక్టాచి కింతావహిండ మవ a {3 | fg? వర్న ఓ లీ 

అందుకు వారు ఈ విధంగా హితవు పలికారూ “ఘమడైన ఓ మవారాదోేోీ ఈ వ 

పమప్తం, బలికి ప్రతిరూపం కాబట్టి వూజలు చేయడానికి మాకు. అమమ 

నాశవం కాకుండా కావహాౌడండి.” 

15. “మతం నాశనం ఆయితే దానితో పాటు ప్లు'ప్టే నాశనం అచ్చచుదయడు స” అవి 

బుషులందరూ ఎన్నో విధాల ఎంతగా మొర సెట్టి మందలించి పదవ వీడక టికీ వదుద 

ఆంగీకరించలేదు. అప్పడు మువములందరూ పహనం కోల్లోయి పెట్టరావి క్ సంచో ఊడేకింలో 

“ర పాపాత్ముణ్ని కడచేర్చండి” ఆని ఒకరితో ఒకరు అరిచారు. 

16. “నీచమైన దిగజారిన జీవిచాన్షి గడపడమే కాకుండా యజ్ఞ వరుని ఆది 

మధ్యాంతర రహితుడు అయిన ఖభగవంచుఐ దూషించటావికి పావాసించిన యూత. భౌ 

పాలించే ఆరతము పోగొట్టుకున్నాడు” ఆంటు (డ్డి మంచ్రాలమచ్చరిం- పాపం ఫెలొల్లు 

7 

అపటికే ఆమభవిస్తువ్ద వేనుణ్ని శపించారు. 
- 

శ్ 

ఎటు కనిన ధూళి చూ టను 

ఆతర్వాత కాంత కాలానికే ముమలు తమ చుట్టు క్మ్మువ ధూ అము 

అక్కడి ప్రజల్ని అడిగారు. 

17. ప్రజలిలా చెపారు. “రాజు లేవి యీ రాజ్యంలో అరాజకం పెరిగి ప్రజాలు 

త్ే 

చోరులుగా మారి యితరుల ఆస్తుల్ని దోచుకుంటున్నారు. 

జ 54 ఇన జ్య నయ 3 “en 

18. “ఇతరుల ఆస్తిపాస్తుల్ణి దోచుకోవటావ్కి దౌంగలు ఆబ ఉరుములు సమగ అక్షి 

no కుందేని మ అవదు. మునులరలంల 

దుమ్ము దుమారం తేది” అలా అందరి క్రమ్ముకుంది= చెప్తారు క 

కూడబలుక్కొని సంతానహీనుడైన రాజాకు పుత్ర పంచానంి కోసం రాణా ఊరుకో వే 

: నో చాలా పొటిగామ కరి మొద్చులొలు 

బలంగా రుద్దారు. ఆలా చేయడం వల్ల చప్పిడి ముక్కు 

ఉన్న ఒక శిశువు ఉద్భవించాడు. 

5 అ ఆరాగా “వో అంటే 

టమ అతా ౨ వరక “*వవేం చేయమంటారు. ఈలా 
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కూర్చొని ఉండు” అని. ఆజ్ఞాపించారు మునులు. ఆ కారణంగా ఆతడు నిషాదుడయ్యాడు, 

20. ఆతడి సంతానం మూలంగా దుర్మారాలకు దుష్ట కార్యాలకు ప్రసిద్ది చెందిన 

నిషాదులై వింధ్య సర్వత శ్రేణుల్లో విస్తరించారు. 

21. ఈ విధంగా రాజుకు పాప విముక్తి కలిగింది. వేనుడి పాపం నుంచి నిషాదులు 
పుట్టుకొచ్చారు. 

ఇది నిషాదుల పుట్టుక గురించిన పురాణగాధ. ఇందులో చారిత్రక అంశాలు కూడ 

ఇమిడి వున్నాయి. నిషాదులు ఆదిమవాసులుగా, అటవీ తెగవారుగా, తక్కువ జాతివారుగా,. 

దుష్టులు అంటే ఆర్య సంస్కృతిని ఎదిరించిన వారుగా, వింధ్య పర్వత అడవుల్లో నివసించే 

అనాగరికులుగా చిత్రించబడ్డారు. ఆర్య సమాజంతో వారిని ముడి పెట్టేందుకు వుక్కిటి పురాణం 

అల్లబడింది. వారిని ఆర్య సమాజంలో చేర్చుకొనకపోయినప్పటికి ఆర్యుల ఆదీనంలో ఇమడ్చడా 

నికీ యీ అభూత కల్పనలు చేశారు. ఆతర్వాత నిషాదులను నీచమైన, అనాగరిక, విదేశీ తెగగా 

చూడడం గానీ ఏరకమైన పరిమితులూ విధించడం గావీ జరగలేదు. అలాంటప్షడు, ఆర్యులు 

నాగరికులు, తమలోని వారూ అయిన శూద్రుల మీద ఆంక్షలు ఎందుకు విధించారు? అన్నది 

శేష పక్షే. 

అనువాదం: మాటూరి అవారావు. 
అం 



శూ చులు న జలా జ nC 
_ 

న బెల జప్టనం 417 

"అధథస్ఫూచికలు: 

a ఇ ర 1. రక్ష్రతలు ఆంటే బంధువుల సంరక్షరాలో ఉన్నవారు. ఆరక్రీతలు ఆంటే 

ఖ్ కి ఇఒల్ని ళ్ళ 
జ. విరుక్తం ప్రకారం దావ ఆంటే వాశవం చేయుట లది ఆరం. 

అనా! 

3. ఈ విషయం సంవూర్ణంగా తెలుపుకోవాలంటే-దీన్షి గురించి సమగ చర్చ చేశాము సతఈలేకడ్ 
ఎ చ్ న 

గారు. చూ. పురుషార్ధ. వాల్యూ 13. ప. (2). 

4. ... శుక యజుర్వేద. సే. 200. 
న్న 

5. జైశ్వాల్ - హిందూ పోలిటీ. పార్ట్ 1. పే. 148. 

6. ముయిర్ శాంస్క్రీట్ టైప్, * వాల్యూ 1. పే. 366. 

7. రాత ప్రతిలో కాలాలు లేవు. ఆందువల్ల సంపాదకుల చేత కాలాలు పొందుపరచబజడాయి. 
(య్ 

9_ ఐతరేయ బ్రాహ్మణ. వాల్యూ. Il. ప. 112. 

10. మాక్స్ ముల్లర్: ఏన్సియంట్ శాంహ్క్రీట్ లిటరేచర్. 1860. ప. 58. 

11. చూ. కాణే: హిసరీ ఆఫ్ ధర్మశానె క్ 
se) 

12. కాణే చేత ఉదాహృతం: హిస్టరి ఆఫ్ ధర్మశాప్తు. 

13. ముయిర్ చేత ఉదాహృతం: శాంప్క్రీట్ టెక్ట్స్ L పే. 367. 

14. వి. ఫాస్బాయిల్: ఇండియన్ మైధథాలజీ పేజీలు: 128-134. 

15. జైశ్వాల్: ఇండియన్ పోలిట్ పార్ట్ ౫. పీ. 17. 

16. మాక్స్ ముల్లర్ “ఏన్టి యంట్ శాంస్క్రీట్ లిటరేచర్” (1860) చే 207లో ఈ విషయం 

ప్రస్తావించమడింది. 

17. డా. అంబేద్కర్ ఆధారం చూపించలేదు. - సంపాదకులు. 



['స్తీలూ-ప్రతి నిస్టవం' అనే శీర్షికతో ఒక కాపీ వుంది, ఇదే విషయంతో ఉస గురించిన 

చిక్కు ప్రశ” అనే శీర్షికతో మరో కాపీ కూడా వుంది. హిందూమతాన్ని గురించి అనే 
సంవుటంలో కంటే ఈ సంపుటంలోనే ఈ వ్యాసం ఉండటం సముచితం అని సంపాదకవరం 

a 

భావించింది. ] 

శూద్రుల పట్ట ప్రదర్శించిన దాని కంటే, స్త్రీల పట్ల మనువు మరింత మృదుత్వాన్ని 
ప్రదర్శించాడని చెప్పడం కష్టం. ప్రుల వట్ల చాలా చులకన దృష్టితో మొదలుపెట్టి మనువు ఈ 
విధంగా చాటిచెన్తాడు: 

pet ప్రపంచంలోని పురుషులను వశపరుచుకోవడమే స్త్రీల స్వాభావిక లక్షణం. అందు 

చేతనే విద్వాంసులు స్త్రీల నహవాసంలో ఏమనుపాటుతో ప్రవర్తించరు.” (2-213) 

“ఎందుకంటే మూఢులైన పురుషుడినే గాక తెలివితేటలు కలిగిన వాడిని సైతం కోరిక 
లక్కు కోపతాపాలకు దాసుణ్లి చేయగలరు స్త్రీలు” (2-214) 

“ఇంద్రియాలు శక్తీవంతమైనవీ, విద్వాంసుడి మీద కూడ అజమాయిషీ చేయగలవీ కాబట్టి, 

వురుషుడు తల్లితో గాని, సోదరితోగాని, కుమార్తెతో గాని ఏకాంతంగా ఉండరాదు.” (2-215) 

“పురుషుల రూపలావణ్యాలను గానీ, వయసును గానీ ప్రీలు పట్టించుకోరు. రూపసి 

అయినా, కురూపి అయినా కేవలం వురుషుడైతే చాలు అతవికి తమను తాము అర్హించుకుం 

టారు.” (9-14) 

“ఈ లోకంలో భర్తలు ఎంత జాగ్రత్తగా సంరక్షించినప్తటికీ స్రీలు వురుషుల పట్ల 

వ్యామోహం కలిగిన వారవటం చేతను చంచల స్వభావులు అయి వుండటం చేతనూ, 

స్వాభివకంగా హృదయం లేని వారవటం చేతనూ, తమ భర్తల పట్ట అవిధయులుగా 

ఉంటారు.” (9-15) 

bh “పృష్టి సమయంలో సృష్టికర్త స్తులను చంచల స్వభావులుగా సృష్టించాడు. అందుచేత 
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పురుషులు ప్రీలమ ఎంత శమకు ఓర్సయివా రక్షించాలి.” (9-16) 

5 

వడతావాటిని (వారిని వ్పష్టంచినవుడే) మః మనువు స్త్రీలకు కాయాకా 9-17) 

5 = 
పైన ఆవాదించిన లక్షణాలకు అమగుణంగ్యాా బ్లులకు వ్యతిరేకంగా ఉండే నాయహూరా 

రులలో లన రూపొందించాడు మనువు. ఎటువంటి పరిస్టితుల 

మనువు ఉద్దేశం. ఆతని ప్రకారం- 

కక కటల 5 MC Macy? రా రష 1 లట చెం ఇళ aay fe రాతంబవళ్ళు స్తులు పురుషులపై ఆధార ఉండాలి. లైంగిక రాలకు బయ 

ఉపయుక్తులౌతున్నవుడు వారు వురుషువి చెప్తచేఠలలో ఉండాల్సిందే" (9-2 
క్ 

స ట్ర్ కో లో స ర్న 

క త తంగా జీవించడానికి బ్ర ఆర్హురాలు కాదు. జాలంలో రండి సంకకణలోేము, 

లో కువూరువి పంరక్షణలోమ బ్లూ ఉండాలి" యౌవనంటో భర్త పంరక్షణలో ను, వృడ్డాప్యంలి 

(9-3) 

డ్ ల జిక జుడరితురాలు కెకుంండె, “దెడు వాంఛలకు, ఆవి ఎంత స్పల్లమైనవైన ప 

త్యేకంగా కాపాడాలి. ఆ విధమైన అప్రమత్తత లేకపోతే స్పా ఫె 

(9-5) 

“ఏ కులానికీ చెందివవాడైనా, శారీరకంగా బలహీనుడైనా భార్యలను. అదుసాజ్జల 

ణా జ్ 9 _ పెట్టుకోడానికి భర్త కృషి చేయాలి.” (9-6) 

ముదుసలి అయంనో వారి ప్యగృహాలలో సైతం బాలిక అయినా, యువతి అయినా, 

ప్రీ స్వతంత్రంగా ఏ పవీ చేయకూడదు.” (4-147) 

“స్రీ జీవితంలో ఎప్పడూ ప్వతంత్రురాలిగా ఉండకూడదు. బాల్యం 

నంలో భర్తకు వైధవ్యం ప్రాప్తిస్తే వుత్రులకు లోబడి ఉండాలి.” (5-148) 

Ed 

న! 

తండ్రి నుంచి గానీ, భర్త నుంచి గాని, పుర్రుల నుంచి గా 
ఫ్ 

- 4 తా ప 

2 (oi ఏివపించాలని ప్రీ కోరుకోకూడదు. వారిని వదలి పెట్టిన ట్రయితే ఆమె 

కుటుంబాలకూ చెడ్డపేరు తెస్తుంది.” (5-149) 

Ca 

కీ భర్త నుంచి ఎడాకులు కోరే హక్కు లేదు. ఆంటే “భార్యల 
స 

న ాాద నత 
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వ్యక్తిగా పరిగణితుడవుతాడు. స్త్రీకి వివాహమైన తరువాత విడిపోవటానికి వీలులేదు.” (9-45) 

చాలామంది హిందువులు ఇక్కడే ఆగి మనువు సెలవిచ్చిన ఈ అంశాన్ని ఒక ఆద 

రవంతమైన విషయంగా చెపుతారు. వివాహాస్తి ఒక పవిత్ర బంధంగా భావించబటై మనువు 

విడాకులను అనువతించలేదనే భావనతో తమ అంతరాత్మల్ని సంతృప్తిపరుచుకుంటారు. కానీ, 

ఇది చాలా సత్యదూరమైన భావన. ఎందుకనగా మనువు విడాకులను అనుమతించని న్యాయ 

సూత్రాన్ని వేరే ఉద్దేశ్యంతో రూపొందించాడు. వురుషుడిని స్త్రీతో కలిపే బంధం కాదిది. స్త్రీని 
పురుషునితో కలిపి బంధిస్తూ వురుషుడిని మాత్రం విశ్చంఖలమైన స్వేచ్చతో వదలివేయడానికి 
తయారు చేసిన 'న్యాయి సూత్రమిది. 

స్త్రీని విడచిపెట్టడంలో పురుషుడిని మనువు ఏమాత్రం అరికట్టలేదు. స్త్రీని త్యజించ 

డానికి మాత్రమే గాకుండా ఆమెను అమ్ముకోవడానికి సైతం వురుషుడికి అనుమతి ఇచ్చాడు, 

కేవలం భార్య స్వతంత్రురాలు కావడాన్ని మాత్రమే మనువు అరికట్టాడు. మనువు ఏం చెపాడో 
అ 

చూడండి: 

“నేరాకరికి ఏక్రయించటం వలనగాని, విడిచి పెట్టటం జరిగినంత మాత్రాన గానీ, భార్యకు 

భర్త నుండి విడుదల లభించదు.” (9-46) 

దీని అర్హమేమిటంటే-భర్త విక్రయించిన లేదా వదిలివేసిన భార్య ఆమెను కొనుక్కొన్న 

వ్యక్తికి లేదా పొందిన వ్యక్తికీ న్యాయబద్ధమైన భార్య కాజాలదు. ఇది దారుణం కాక మరే 

మిటి? బౌద్దమత సూత్రాలు అమలులోకి రావటం వల్ల స్త్రీలు పొందిన స్వేచ్చను పోగొట్టడానికి 

మాత్రమే కృతనిశ్చయుడైన మనువు ఈ విషయంలో న్యాయాన్యాయాల గురించి ఏమాత్రం 

బాధపడలేదు. స్త్రీ తన స్వేచ్చను దుర్వినియోగం చేసుకొనడం వల్లా, కూద్రుని సైతం వివా 

హమాడడానికి ఇష్టపడటం వల్లా వర్ణ వ్యవస్థలోని హెచ్చుతగ్గుల పద్దతి నాశనమవుతున్నదని 

మనువు గ్రహించాడు. దీని పట్ల ఆగ్రహంతో, దాన్ని ఆపడానికి ఆమె స్వేచ్చను అరికట్టాడు. 

ఆస్తిహక్కు విషయంలో కూడా మనువు స్త్రీని (భార్యను) బానిస స్థాయికీ దిగజార్హాడు. 

“భార్య, కుమారుడు బానిసాఈ ముగ్గురికీ స్వంత ఆస్తి అనేది ఉండరాదు. (వారు 

సంపాదించిన ఆస్తి కూడా) వారు ఏ వురుషునికి చెందుతారో, ఆ పురుషునికే చెందు 

తుంది."(9-416) 

స్త్రీకి వైధవ్యం ప్రాప్తించినవుడు మాత్రం ఆమె మనోవర్తిని పొందవచ్చునన్నాడు- మనువు. 

భర్త ఉమ్మడి కుటుంబంలో సభ్యుడై ఉండగా చనిపోతే భార్యకు మనోవర్తి వస్తుంది. ఒకవేళ 
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భర్త ఉమ్మడి కుటుంబం మండి విడిపోయాక చనిపోతే ఆతవి ఆపిలో కొంతమాతమే *వితంచు 

ఆస్తిగా ఆమెకు సంక్రమిస్తుంది. ఏదిఏమైవా, ఆపిపె వితంతువుకు పూరి హక్కులమ మాతం 

మనువు అనుమతించలేదు. ' 

మమధర్మ సూత్రాల ప్రకారం ప్రీ శ్క్షకు బద్దురాలుగ 

ను కొ హ . భార్యను ట్లడావికి క్కు వుంది 

“భార్య, కుమారుడు, బానిప, విద్యార్థి తమ్ముడు-వీరు చప్ప చేస్తే పురుషుడు తాడుతో 

గావి, వెదురుబద్ధతో గావి కొట్టవచ్చుమ.ి (8-299) ఇక మిగతా విషయాలలో మమవ్లు హీని 
మె Er wr ధార ఆక బ్యా కా 1 ఎ శూద్రుని స్థాయికి దిగజార్పాడు. శూడ్రునిలాగా స్త్రి కూడా వేదాలను చదవడానికి అర్హురాలు 

కాదు. 

ఉపీలు సైతం వూజా వువవ్కారాలము సంప్కారాలమ చేయడం ఆవవకమే. వారు 

వాటివి విధిగా పాటించి తీరాలి. కావీ, వాటిని పాటించే పమయంలో వారు వేద మంత్రాలను 

మాత్రం పఠించకూడదు.” (2-66) 

స్రీలకు వేదాలను చదివే హక్కు లేదు. అందుచేతవే వారు చేపే వూజా వువప్కారాలలో 

వేద మంత్రోచ్చారణ ఉండదు. వేదాలమ గురించి తెలునుకువే హక్కు లేడు కాబట్ట మచం 

గురించిన జ్ఞానం ష్ట్రీలకు లేదు. పాప ప్రక్షాళనకు వేదమంతచ్ర పరవం ఉపయోగపడుతుంది. 

వేదమంత్ర వఠవానికి ప్త్రీలు ఆవరులు. కాబటి వారు ఆపత్యంలాగా శుచిలేవి వాడె ఉంటూరు" 
జాం (a) 

(9-18) 

యజయాగాలు చేయటమే మతం తాలూకు ఆత్మ ఆవి బ్రాహ్మణ్యం శెబుతుండగా 
= 

| శ్ర 

మనువు ప్తి మాత్రం కతువులము చేయటానికి లవర్హురాలు ఆవి చెపాడు. ముమువా వ్రకార ల 

“వేదాలలో చెప్పినటువంటి నిత్యక్రతువులమ ప్రీ విర్వర్తించరాదు.” (11-36) 

“అలా చేస్తే ఆమె నరకానికీ పోతుంది.” (11-37) 

ఆలాంటి క్రతువులను విర్వర్తించటంలో స్త్రీని ఆశక్తురాలుగా చేయటం కోసం ఆమెకు 

బ్రాహ్మణ వూజారుల సహాయం, 'పీవలు ఆందకుండా మమవు వివారించాదు. 

“స్త్రీలు విర్వర్తించే యజ్ఞం దగ్గర ఇచ్చేటటువంటి ఆహార పదార్థాల్ని బ్రాహ్మణుడు భుజిం 

వ శ nME\ 
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(కస సిలు చేసిన యజ్ఞాలు అపవిత్రమై, దేవతల స్వీకారానికి అర్థమవుతాయి. అందుచేత, 
అలాంటి వాటిని నిర్వర్తించటం మానుకోవాలి.” (4-206) 

జ్ఞానవికాస కారకాలు, స్వేచ్చాయుత ఉద్దేశాలు, ఆలోచనా స్వాతంత్ర్యాలు స్త్రీలకు 
ఉండకూడదు. బౌద్ద ధర్మం లాంటి అన్య మతాలలో పీ పాలు చేరకూడదు. ఒకవేళ ఆ పద్దతిలోనే 

ఆమె చివరివరకూ" కొనసాగితే ఆమెకు మరణానంతరం అందరికీ ఇచ్చేటటువంటి తర్షణాలు 

ఇవ్వకూడదు. 

సీంల జీవితాదర్వాని;, గురించి మను ఆఖరుగా ఏం చెపాడో ఆయన మాటలోనే 
da వు అ ) 

చూదాం: 
డె 

“తండ్రి లేదా తండ్రి అనువుతితో సోదరుడు స్త్రీని ఎవనికైతే ఇస్తారో వానికే ఆమె 
వాని జీవితాంతం విధేయురాలై ఉండాలి. వాని మరణానంతరం వాని స్మృతులను ఆమె 
అనమానించరాదు.” (5-151) 

“భర్త తిరుగుబోతు అయినా అవినీతిపరుడయినా, బయటి సుఖాలను వెదుక్కునే 

వాడయినా, ఎంత చెడ్డ లక్షణాలను కలిగినటువంటి వాడైనా విశ్వాసం వున్న భార్య మాత్రం 

అతనిని దైవంగా ఎల్లవేళలా ఆరాధించి తీరాలి.” (5-154) 

“యజ్ఞాలను గాని ప్రమాణాలను గాని, ఉపవాసాన్ని గానీ భర్తతో కలసి మాత్రమే భార్య 

నిర్వహించాలి. భర్త పట్ల భార్య చూపించే విధేయతవల్ల మాత్రమే ఆమె స్వర్గంలో ప్రవేశాన్ని 
చి గ న Mn 

పొందుతుంది” (5-155) 

ఆతర్వాత స్త్రీలకు మనువు నిర్దేశించే ఆదర్శాల మౌలిక అంశాల్ని చెపే శ్లోకాలు వస్తాయి. 
జె టు గ 

“పవిత్ర మంత్రోచ్చారణతో వివాహమడిన భర్తే ఇహపర లోకాల్లోను, అన్ని కాలాల్లోను 

భార్య సంతోషానికి మూలాధారం.” (5-153) 

“స్త్రీ అన్నివేళలా సంతోషంగా ఉండాలి. గృహ నిర్వహణలో తెలివితేటలను కలిగి ఉండి 
పాత్రలను శుభ్రం చేయటంలో శ్రద్ద చూపి, ఖర్చు పెట్టటంలో జాగ్రత్త వహించాలి.” (5-150) 

మనువు నిర్ణయించిన స్త్రీల హోదాను, మనువుకు పూర్వమున్న స్త్రీల సామాజిక 
హోదాతో పోల్చిచూద్దాం. 
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స్తే కూడా ఉపనయవావికి ఆర్హురాలేనని బ్రహ్మచర్యం ముగిసిన. రడువాత. బాలిక 
వివాహానికి ఆర్హురాలన ఆధర్వచేదం చెప్పంది, శాత మూతరాబలో సషంగా చెవడొన్టి పటే 

వేదాలను. నేర్చుకోవడావికి, చదవడావికి, వేడ మంతాలను వలి వేయడానికి కీలు మాడ్ 
ఆర్హులేవని తేటతెల్లమవుతుంది. ప్తీలు గురుకులంలో వవేశంచ వేదాలలోని పలు శౌళిటను 

అభ్యసించి, వృమాంపటో విష్ణారులైవట్టుగా పాణిని అష్టాధ్యాయిలో ఆధారాలు ఉను. హు 
ధా L శత అతనో 

ఐద్యార్దినులకు వేదాలను చోదించే ఉపాధ్యాయినులుగా 

తెలియజేస్తోంది. మతం, దౌంతం, రతం మొడడను కా గ్ర న్న ఆగ * . ల ఇళ్లు * 

లో క్ ల్ క్ష ఇ కా ఆ కె బహిరంగ చర్చలకు తలపడే సుల గురించి చాలా కధలు పచారంలో అమ్మాయి. దవడ వం 
9 

< . ws న్ we చేయుడి యాజవలూ అవకు సులభకు మధ్య, యాజ్ఞవల్ఫ్యునకు గార్డిక మధ్య, ముతయి. యావ్షులూ, 

శంకరాచార్యునకు విద్యాధరికి మధ్య జరిగిన బహిరంగ వా 

మూలంగా మనువుకు పూర్వం భారతీయ సీలు విద్యాభ్యాసాడులలో నుంది ప్రాభవ స్థిచికీ 

చేరగలిగేవారని స్పష్టమవుతోంది. 

మనువుకు పూర్వం భారతీయ స్త్రీలు అఆవ్యధిక గొరడాబ్లు పొంచానరవడం. విర్వివా 

దాంశం. ప్రాచీవ భారతదేశంలో రాజుల పట్టాభిషేక వమయాలలో వధావ భూమిక పోషించే 

రత్నులలో రాణి కూడా ఒకతె. పట్టాభిషిక్తుడైన రాజు రాణికీ పంభావవలిచ్చేవాడంు lage 

కేవలం పట్టమహిషి అయిన రాణివి మాత్రమే గాక తక్కువ కులాలకు చెందివ తవ ఇచచ 

భార్యలను సైతం వూజించేవాడు. 2ఆదే విధంగా పట్టా 

గురుముఖ్యుల స్త్రీ జవాలకు రాజు వందనమాచరిండే వాడు 

ఖో 

కారం కమం మ ంటతే 
ు 

అనీల్ 

విందెన వ్రరుషులను యౌవవవంతులైవట్టుగా త అ మ్ నబ తా. బామ జల క ుతాలి' డ్యూ wi 

న్స్ 
$ భె poy] జ్య ian.) క న 

వివాహ వయసు కూడా. ఉరజప్వ్యల ఆయిన తర్వా జ వివాహయిోగ్యు వాలు? పా ణవలో 

Fo Cn ఇ టూ = జ కేక 

కి వస రుమని మాచశాలు చెబుతున్నాయి. “ోవివావా పదర. ఆజ వికి వస్తుందవి బోధాయమని గృహ్య షా జుం 
a అష ఇ క pal x Han 

చ క 3 జభ " x a క కట కళ్ ఖ్ pn Ss _ 

వధువు బహిషయితే చేయవలసిన ఒక ప్రత్యేక కాండను బోధాయవముడు. బలల టెలి 

కుత ( ఖా ఇ ఇ! 

కౌటిల్యుని ప్రకారం వివాహానికి అంగీకారాష్తి తెలిపే వయస్సు గురించి ఎయంంట 

శ ఇ కీ ఎలా 

యమపాశం లేదు. ఎందువలనంటే వివాహాలు పరిణత దశమ దాట తరరువాచనే అదినేని. 

& న . వ్ ఎవావావెకి ముండు తాము ఇతరులతో బైంనాక్ష 
కాగా పెళ్ళికూతురు లేదా పెళ్ళి కొడుకు వివాహానికి ందు లా 

Ae అ పో fee కడు ఛాట్ 

ఇ mh చారు 

అయిన స్త్రీకి ఉండదగిన లైంగిక సంబంధాల గురించీ కౌటిల్యుడు ఎక్కువగా చర్చించాడు. 

కౌటిల్యువి ప్రకారం మొదటి పందర్భంలోఃనీ 

( mr ళ్ళ సత ల ము ప 
చ కా వ్యాక చె అ మురిపెం క 

కూతురికి వివాహం చేసే పెద్ద మనిషి ఆమెకు అంరకు ను 
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/ 

లైంగిక సంబంధాన్ని వెల్లడి చేయకుండా ఉన్న న) నేరానికి అతనికి జరీమానా విధించడమే కా క 

అతను పెండ్లి కుమార్తె తరపున స్వీకరించిన అల్కా మరియు “స్రీ ధనాన్ని సైతం వాప 
చేయవలసి ఉంటుంది. కుమారుని వివాహం చేస్తున్న పెద్దమనిషి పెండ్లి కుమారునికి అంతకు 
ముందు ఇతరులతో ఉన్న లైంగిక సంబంధాన్ని వెల్లడి చేయకుండా ఉన్న నేరానికి రెండింతల 

జరిమానా చెల్లించడమేగాక (పెండ్లి కుమార్తె కొరకై చెల్లించిన) శుల్కాన్ని మరియూ స్తీ 
ధనాన్ని వదులుకోవలపి ఉంటుంది. 

కౌటిల్యుని నియమం రెండవ విషయంలో: 

“తమ అంతస్తుకు మరియూ తమతో సరిసమానమైన కులానికీ చెంది వుండి రజస్వల 

అయి మూడు సంవత్సరాలు దాటిన అవివాహిత స్త్రీతో పురుషులు లైంగిక సంబంధాన్ని పెట్టు 

కొంటే అది అపరాధం కాదు. రజస్వల అయి మూడు సంవత్సరాలు దాటి శరీరం మీద ఏ 

విధమైన బంగారు నగలు లేని ఇతర కులానికి చెందిన కన్యతో సంబంధం పెట్టుకుంటే కూడా 

పురుషుడు తప్ప చేసినట్లు కాదు.” 

మనువు చెప్పినట్టు గాకుండా కౌటిల్యుడు ఎకపల్చీ వ్రతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. కొన్ని కొన్ని 

పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పురుషుడు ఒకరికంటే ఎక్కువమంది భార్యలను వివాహమాడవచ్చు. అవి 

ఏవరిటే- 

“స్తీ సంతానవతి కానప్పడు, లేదా పుత్రులను ప్రసవించనప్పడు, లేదా ఆమెకు మృత 

శిశువులు జన్మించిన - ఆమె భర్త ఎనిమిది సంవత్సరాలు వేచి యుండి, తిరిగి ఇంకొకరిని 
వివాహమాడవచ్చు. స్త్రీ మృత శిశువుకి జన్మనిస్తే-ఆమె భర్త పది సంవత్సరాలు వేచి యుండి 
తిరిగి మరొకరిని వివాహం చేసుకోవచ్చు. ఆమెకు కేవలం ఆడ సంతతి మాత్రమే కలిగితే 
అతను పునర్వివాహం కోసం పన్నెండు సంవత్సరాలు వేచి వుండాలి. ఈ నిబంధనలను 
వురుషుడు ధిక క్కరిస్తే భార్యకు కేవలం శుల్కాన్ని మాత్రమే గాకుండా సీ స్తే ధనాన్ని, దానితో పాటు 

తగినంత నష్టపరిహారాన్ని (అధివేదనిక మర్తం) కూడా ధనరూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

అంతేకాదు ప్రభుత్వానికి ఇరవై నాలుగు పణాల జరిమానా చెల్లించాలి. ఒకవేళ ఆ భార్య 

వివాహ సమయంలో శుల్కాన్ని, స్త్రీ ధనాన్ని పొందకుండా ఉంటే ఆమెకు శుల్కం, స్త్రీ ధనం, 

తగినంత నష్ట పరిహారం, తగినంత జీవనభ్ళతిని సైతం వురుషుడు చెల్లించాలి. అందరికీ ఇన్ని 
పరిహారాలనూ, తగినంత పోషణా ధనాన్ని (వృత్తి) చెల్లించిన వురుషుడు" ఎంతమంది స్రీలనైనా 

వివాహమాడవచ్చు. ఎందుకంటే సీ స్తు స్ప జరిగిందే వు ప్పుర్రులకు జన్మనివ్వడానికే కాబట్ట. 

మనువుకు భిన్నంగా, కాటిల్యుని కాలంలో స్త్రీలు వురుషుల నుండి పరస్పర శత్చత్వం, 

ద్వేషం అనే కారణాల వల్ల విడాకులను పొందవచ్చు. 
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“భర్తను భార్య ద్వేషించినంత మాత్రాన అతని ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా వివాహాన్ని రద్దు 

చేసుకోవడానికి వీలులేదు. అదేవిధంగా, భార్య ఇష్టానికి వ్యతిరెకంగా పురుషుడు పతం తన 

వివాహాన్ని రద్దుచేసుకొనే వీలులేదు. కానీ వారిరువురికీ పరస్తర ద్వేషభావం ఉన్నట్లయితే వారు 

విడిపోవడానికి వీలుపడుతుంది (పరస్తరం ద్వేషన్మోకః). వురుషుడు తన భార్య నుండి ఆపదను 

శంకించినప్పడు, (మోక్షమిచ్చేత్) ఆమె నుండి విడాకులు పొందాలనుకున్నప్షడు ఆమెకు (వివాహ 

సమయంలో) ముట్టజెప్తిన కట్టకానుకలన్నింటినీ ఆమెకు తిరిగి ఇచ్చివేయాలి. స్త్రీ తన భర్త 
నుంచి ఆపదను శంకించి. విడాకులు కోరుకుంటే ఆమె ఆస్తిపాస్తులపై తనకున్న హక్కులు 
అన్నింటినీ వదులుకోవాలి. దుశ్శీలుడయిన భర్తను భార్య వదిలి పెట్టవచ్చు. 

“ఒక స్తే కాల పరిమితి లేని మనోవర్తిని పొందే హక్కును కలిగి ఉంటే ఆమెకు 
అవసరమైనంత తిండి, బట్ట ((గ్రాసాచ్చాదన) లేదా భర్త ఆదాయాన్ని బట్టి (యథావురుష 

పరివాపంవా) అంతకంటే ఎక్కువ మనోవర్తి ఇవ్వాలి. ఒక స్త్రీ కాల పరిమితి ఉన్న మనోవర్తిని 
అడిగేహక్కు గలిగినట్టిదయితే భర్త ఆదాయవు నిష్పత్తిని బట్టి కొంత ధనం ఆమెకు ఇవ్వాలి. 
ఆమెకు శుల్కం, స్త్రీధనం, ఇంకా నష్టపరిహారం తిరిగి ఇవ్వని సందర్భాలలో (ఆమె భర్త 

పునర్వివాహానికి అంగీకరించడానికి) కూడా ఇదే విధమైన మనోవర్తి ఇవ్వాలని నిర్ణయం చేశాడు. 

ఒకవేళ ఆమె మామగారి కుటుంబీకుల సంరక్షణలో (స్వసురకుల) గాని తనకు తాను 

స్వతంత్ర జీననం గడువుతున్నవుడు గాని భర్తను మనోవర్తి ఇవ్వమని వివాదం లేవదీయటానికి 

వీలులేదు. ఈ విధంగా మనోవర్తి నిర్దారణ సమస్య పరిష్కరించడమైనది.” 

కొటల్యుని కాలంలో ఒక స్తీగాని, వితంతువు గాని పునర్వివాహం చేసుకోటానికి 

ఎలాంటి నిషేధమూ లేదు. 

“భర్త మరణానంతరం పవిత్ర జీవనాన్ని గడుపదలచుకున్న స్తీ తన ఆభరణాలను, 
ఆస్తులను, (స్టాప్యాభరణమ్) మాత్రమే కాక తనకు బాకీ వున్న శుల్కాన్ని కూడా పొందు 

తుంది. ఒకవేళ వీటన్నింటినీ పొందిన పిదప స్తీ పునర్వివాహం సుంట ఆమె పైవిధంగా 

పొందిన వాటినన్నింటినీ వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చివేయవలసి ఉంటుంది. స్త్రీ పునర్వివాహం 

చేసుకోదలిస్తే (కుటుంబకామ ౩ వునర్వివాహ సమయంలో (నివేశకాలే) ఆమెకు మొదటి భర్త 

వురియు మామగారు ఇచ్చిన ఆస్తివాస్తులను జాగ్రత్తగా అందజేయాలి. భర్తలు దీర్ణకాలం పాటు 

దూర దేశాల్లో ఉండే సమస్యను. చర్చి ంచేటప్పడు, స్త్రీ ప పరిస్థితిలో పునర్వివాహం చేసుకోవచ్చో 

వివరించబడుతుంది. 

“ఒకవేళ వితంతువైన స్తీ తన మామగారు ఎంచిన వ్యక్తిని (స్వసురప్రతిలోమ్యేనాని విష్ట్ర 
గాక మరొకర్షి వునర్వివాహమాడితే ఆమె మామగారి ద్వారా తనకు ధారాదత్తమైన ఆస్తులను 

మరియు స్వ్యర్గస్తుడైన భర్త ఇచ్చిన ఆసిపానులను కోలోవలసి ఉంటుంది.” 
చిర ఎవి వద్ == ఇ) 
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ఆమె వునర్వివాహం చేసుకోటానికి సిదపడినవడు తనకు సంబంధించిన ఏ ఆపితో 
సహా వెళుతుందో దానిని ఆ అనర్వవాహవు పెంధువేలు ఆమె మొదటి మామగారికి ఆప్త 
గించివేయాలి. ఎవరైతే న్యాయబద్ధంగా స్త్రీని తన సంరక్ష క్షణలో పెట్టుకుంటారో వారు ఆమే 
ఆస్తిని కూడా అదేవిధంగా సంరకి క్రిరచాలి. మొదటి భర్త ద్యారా సంక్రమించిన ఆస్తిపై హక్కును 

నిరూసించుకునే ప్రయత్నం వ్రునర్వివాహం చేసుకున వ సీ చేయరాదు.” 

ఆమె పునర్వివాహం చెసుకోకుండా పవిత్ర నితంతు జీవితం గడిపితేనే ఆ ఆస్తిని ఆమె 

అనుభవించవచ్చు. (ధర్మకామ భుంజిత) పుత్రులను కలిగి ఉన్న స్త్రీ తన స్వంత స్తీ ధవాన్ని 
నునర్శివాహం తర్వాత తన ఇష్టం వచ్చిని రీతిలో వినియోగించరాదు. ఆమె ఆ ఆస్తని తన 

కుమారులకు అందడేయవలసి ఉంటుంది. 

“వునర్వివాహమాడిన స్త్రీ తనకు మొదటి భర్త ద్వారా ప్రాప్తించిన వుత్ర సంతాన రక్షణ 
కోసం తన స్వంత ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోదలిస్తే ఆమె ఆస్తిని ఆ కొడుకుల పేరు మీదనే 

దాచి పెట్టాలి. ఒక స్త్రీకి పలువురు భర్తల ద్వారా పలువురు కుమారులుంటే అప్పడు కూడా 

ఇదేవిధంగా ఆయా భర్తల ఆస్తుల్సి ఆయా కొడుకుల పేర పెట్టాలి. వాడుకోవడానికి, దాన, 

విక్రయాది సర్వహక్కులతో ఆమెకిచ్చిన ఆస్తిని కూడా అదేవిధంగా కొడుకులకివ్యాలి.” 

చనిపోయిన భర్తకు విశ్వాసపాత్రురాలిగా ఒంటరిగా జీవిస్తున్న వితంతువు ఆమె జీవి 

తాంతం గురువు సంరక్షణలో ఆస్తిని అనుభవించవచ్చు. ఆస్తిని వూర్తిగా స్త్రీకి అపగి స్త కలిగే 

అనర్థాలను నివారించడానికి ఈ పద్దతి. ఆమె మరణాంతరం ఆ ఆస్తి ఆమె దాయాదులకు 

సంక్రమిస్తుంది. భర్త జీవించి ఉండగా ఖార్య చనిపోతే ఆమె ఆస్తిని ఆమె కొడుకులు, 

కూతుళ్ళు కలసి పంచుకుంటారు. ఒకచేళ మగ సంతానం త్రేకపోతే కుమార్తెలు మాత్రమే 

పంచుకుంటారు. ఆ స్త్రీకి సంతానమే లేకపోతే-వివాహ సమయంలో తానిచ్చిన శుల్కాన్ని భర్త 

తీసుకుంటాడు. వివాహ సమయంలో తామిచ్చిన కట్నకానుకలను ఆమె బంధువులు తిరిగి 

తీసుకుంటారు. ఈ విధంగా స్త్రీ ఆస్తిని గురించి వివరించడమైనది.” 

“సంతానం లేని భార్యలు, భర్త స్వల్పకాలం దేశాంతరవాసం వెళ్ళినప్టడం- శూద్రస్తీ ఆయితే 

ఏడాది, వెళ్ళ స్తీ రెండేళ్ళు, క్షఅయ స్తీ మూదు సంవత్సరాలు, బ్రాహ్మణ స్త్రీ అయితే నాలుగు 

సంవత్సరాలు భర్తకోసం వేచి ఉండాలి. ఒకవేళ వారు సంతానం ఉన్న స్త్రీలైతే ఒక ఏడాదికి 

పైగా భర్త కోసం వేది ఉండాలి. వారికి పోషణార్హం మనోవర్తి గనుక ఇచ్చి ఉంటే అప్పడ. 

పైన పేర్కొన్న నిర్ణిత సమయానికి రెట్టింపు సమయం వేచి ఉండాలి. ఈ స్త్రీలకు పోషణారం 

మనోవర్తి లేనప్తడం వారి బంధువులు నాలుగూ లేదా ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు వారెని 

పోషించాలి. ఆతరువాత ఆ బంధువులు వునర్వివాహం చేసుకోడానికి ఆ స్త్రీలకు స్వేచ్చనివ్వాలి- 

వారు పునర్వివాహం గనుక చేసుకుంటే, ఆ స్త్రీలకు మొదటి వివాహ సమయంలో ముట్టజెపిన 

కట్షకానుకలను ఆ బంధువులు తీసుకుంటారు. భర్త బ్రాహ్మణుడై విదేశాలలో చదువుకుంటున్న 



బాలూ - ప్రల ఐపనం క 

వాడైతే పంతావం లేవి ఆశవి భార్య ఆవి కోపం వడి వంవతడాలు చేవ ఉరిడాలి 
క్స్ నే 

జ కేక 
బుంతావనవడా ఆయిన భార్య అయితే వర్దందం ప పంఎచ్చరాలు అమ అండాళ్. భర సచుకి్ > 

తవ భర్త గోరావిి 'చెందివ మరొక వ్యకి దారా పంచావం క వ గ రానికి క వ్యక్తి ద్యారా పంతావవర అయితే అమె పంచాద్దుదాణు 

కాదు (పవరత వ్ దక్ ణ్ myn నాకీ శా క శ్రే వైజాతా న పావధము లభేతా). పోషణారం మవోఎర్తి చేజందా, వదిమచైం 

ఖల © ఆం అబన ఆ6 Auta వా కక క్ 

యువ విరక ౦ చేయబడివ బు తవకిస్త్రమై వాల్ల లేక రవము పోవంవ లు క్ష 

గత బ్లా కతంత్యం. కటిందటావికీ అంకము 
ad ఇతే అలు ర్ జ్య ణా తవ ఇ wr శ జాగ్రత్త చర్యలమ్ష్ కౌటిల్యుడు చపుకున్నాడు. భార్య ఆదాయ వవరుల గదిద వునోవడి 

జ 

=r లు (0 "5. అ) శు న తడ గురించి క డు ఆర్ధశాప్తుంలో చెప్పిన ఈ కింద పేర్పాన్టు అంశాల ఎల్ల ఈ విషయం 

గ! 
ur “మవోవర్తి (వృత్తి), మరియు ఆభరణాలు (ఆవధ్య) కలపి హ్రీ ధవం లెక్కలోకి వస్తాయి. 

రెండు వేలకు పైబడిన విలువ గల ఆదాయదవరులు ఆమె అరు సుద ఉరడాళి. ఆభదొాలము 

పరిమితి లేదు. ' ఎవడైతే ఆమె భర్త మవోవర్తిని కల్తించకుండా డేశాంచరం వెష్టావవ్లదు ఆమె ఈ 
ఆస్తినిా-తన కుమూరువిక్తీ కోడలుకీ మరియు తవమ రావు పోషిందుకో ఎడావిశే ఉమయో్మో 

ఆపరాధం కాదు. పకృతి వైపరీత్యాలు, వ చు క saw కాటకాలు. వె కరమ. మును 

“లి 

పంభవంచినవ్షడం దానధర్మ కార్యక్రమాల ఎముర్తం స్తీ ధనాన్ష ఆమె భర్త పైచత ముయాకిథి 

చవచ్చు. కవల పిల్లలు గల దంపతులు పరప్తర ఆఅంీకంంతో ఈ భావ బపింభ్ంరి దావల్లద 

ఎట్టి ఆభ్యంతరం “ఉండదు. ప్రాచిమలు వ్యాయఐడ్డమైవమా అదించిన వవచులలో. బవ్మా 

దైవ "ఆర్ష మరింయయు ప్రజాపత్య . వివాహమాడిన భార్యాభర్తటిదువుడూ జరి కా వ ధనౌచు 

మూడు "పంవత్తరాల పాటు ఆనుభవి పే ఎటువంటి. ఫిర్యాడు 

లేదా ఆపుర వివాహం చేసుకున్న జంటలు ఈ ఆస్పవి వివయోా] 

వునజుమీకరించాలి. రాక్షస నివావాం లేదా పైశాచిక వివాహం బన జంట ఈ అము 

వివియోగిపే స్త దాబ్హు దాంగతవంగా పరిగణిపారు. ఈ వరంగా వైచాహెకే సాఘా,ల విషులీకిరాం 

జరిగ (దో. 

కాల పరిమితితో నిమితం లేకుండా జీవిరాంతం- పోషణము పొంచే హక్సూగల భార్య 
నానీ 

ఆమెకు సపరివడివంత తిండి, బట్టగావీ-లేదా కంటే అకార లఅచన అవాయు. అమా 

బట్ట మనోవర్తిగానీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆమెకు గల పోషణ పాపా కాల వ్ రేల 

గలదైతే ఆమెకు శుల్కం, ఆప్తి మరియు నష్ట పరివారం ఏమీ ఇద్వవట్లునా లెప్పనేవు భర్ష 

ఆదాయంలో కింత విష్పత్తె మమోవర్తిగా ఇవాలి. ఆమె తన మాడదుూారి మముంరికు. బది దగ 

ఉవ్షట్టయితేనుు లేదా ప్యతంత్ర జీవనం గుడువుచుష్దాల్లయితేమ భర్తపై ఆమె వద వక్తి కీని 

వ్యాజ్య అద కర స నరో అం 



508 డా. బాబాసాహెబ్ రచనలు- ప్రసంగాలు 

ఆశ్చర్యకర విషయమేమిటంటే, కౌటిల్యుని కాలంలో భర్త కొట్టినందుకు అవమానించినం 
దుకూ భార్య అతనిపై న్యాయస్తానంలో వ్యాజ్యం తేవచ్చు. 

_ యణ 

కుప్పం చెప్తాలంటే- మనువుకు ముందు కాలంలో స్తీ స్వేచ్చను కలిగి, వురుషునితో 

పమాన భాగస్వామిగా ఉండేది. 

మరి మనువు ఆమెనెందుకు ఇంతగా దిగజార్సాడు? 

అనువాదం: విజయలక్ష్మి పరమేశ్వరరావు. 

"అధస్ఫూచకలు: 

1. జయస్యాల్: ఇండియన్ పోలిటీ పార్ట్ 1. ప. 16. 

2. -అదే- పార్ట్ Il. ప. 17. 

3. -అదే- పార్ట్ Il. ఫే. 82. 

రశాసం. పే. 175. గె అర స్త్ర ఖు 

మంటు ౯ ఒం చ (a తారగా ,కొటిల్యాసి అర్థశాస్త్ర. పె. 222. 

ఇ. 4. 154 ది..." 



నాలుగో భాగం 

బుద్దుడు - కారల్ మార్క్స్ 
బుద్దుడు - a మార్క్స్ రాసిన వ్వానం టైైప్జ్ (ప్రతులు విడి కాయితాలలో 

, మాకు లభిలవాయి. మూడూ వేర్తేరు టైప్ చేనీనవి. అందులో రెండు (ప్రతుల పై రచయిత 

న్పృదస్తూరీతో దిద్దుబాట్టున్నాయి. వాటిని క్షుణ్ణంగా వరిశీలించిన తరువాత - నవరణలను 

చేర్చి ఈ వ్యాసాన్డి అందిస్తు న్హాము. ఈ వ్యానం ఈ కింది డవ అంశాలుగా విభజింవబడింది. 

ప్ 
ము 

క 

రణ 
€ 

నం 

1. బుదుని నిదాంతాలు 
ధి ధి 

2. కారల్ మార్క్స్ 4 మౌలిక సిద్దాంతాలు 
, ధి 

3. మార్చి )జంలో ఎంత నిలబడుతుంది? 

4. బుద్దునికీ కారల్ మార్క్ కు పోలిక 
ధా 

నొధనాలు రా 

సాధనాల మదింషూ 

ఎవరి సాధనాలు ఎక్కువా నమర్ధమైనవి? 

0 ౩ క రాజ్యాం అంతరానం కావడం 
ర్ థి 

-సంపాదకులు 





అధ్యాయం — 18 

బుద్దుడు -కార్ల మార్క్స్ 
కార్డ్ మార్క్ను బుద్దుని వోల్చిచూడడం జ్ జోక్గా అవి పంచవచ్చు. ఇందులో ఆశ్చ 

ర్యపడవలసింది లేదు. మార్క్స్కీ కీ బుద్దువికీ 2381 ఏళ్ళ కాలవ్యవధి ఉంది. బుద్దుడు 

క్రీ.వూ. 563లో జన్మిస్తే మార్క్స్ క్రీ.శ "1818లో జన్మించాడు. కార్స్ మార్క్స్ ఒక కొత్త 
భావజాలానికీ _రాజనీతికి-కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థకు రూపకల్పన చేపినవాడు. ఇందుకు భిన్నంగా, 

బుద్ధుడు కేవలం ఒక మత స్థాపుదుగా - ఆదీ ఆర్థిక రాజకీయ విషయాలకు ఏమాతం 

సంబంధంలేని మత స్థావకుడుగా విశ్వసింపబడ్డాడు. ఈ వ్యాప శ్ర్షిక “బుదుడు కౌర్ 

మార్క్”. విభిన్నమైన ఆలోచవలకు చెందివవాళ్ళమ, సుద్దిర కాల దూరం గల వ్యక్తులను 

పోల్చిచూడడం లేక వాళ్ళ మధ్యగల భేదాలమ చెప్ప పడం అవి ఈ శీరికను ఆర్థం చేపుకోవచ్చు. 

ఇది ఎబ్బెట్టుగా కూడా కనిపి స్తుంది. దీవిని చూసి మార్క్సిస్టులు వవ్వవచ్చు. లేదా ఈ 

యిద్దరినీ సమానస్థాయిలో చూడడాన్ని చూపి వాళ్ళు ఎగతాళి చెయ్యవచ్చు. మార్క్ ఆత్యంత 

ఆధునికుడు, బుద్దుడు “అత్యంత ప్రాచీనుడు! తమ గురువురో పోల్చిచూచివప్తడు బుద్దుడు 

చాలా ఆదిమ దశలో ఉంటాడని మార్క్సిస్టులు చెప్పవచ్చు. ఈ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి 

పోలిక తీసుకురాగలం! ఒక మార్కిస్టు బుద్దుని నుండి ఏమి నేర్చుకోగల అడు? బుద్దుడు ఒక 

మార్కిస్టుకు ఏమి వేర్తగలడం? ఏమైనప్పటికీ క యిద్దరివీ పోల్చిచూడడం ఆకర్షణీయంగామూ 

జ్ఞానదాయకంగాను ఉంటుంది. ఇద్దరినీ" చదివి, ఇద్దరి భావజాలాల పట్ల ఆపక్షీకల న నమ్మ ఈ 

యిద్దరినీ పోల్సిచూడాలనే తపన వత్తిడి చేస్తుంది. మార్కిష్టులు వాళ్ళ దురభిమావాలను 

పక్కనబెట్టి, బుద్దుని చదివి ఆయన వేటికోసం విలబడ్డాడో ఆర్థం చేసుకుంటే, తప్పకుండా 

తమ వైఖరిని మార్చుకుంటారనుకుంటాము. బుద్దుని పట్ల తిరప్కార భావంగల మార్చి |. 

స్టులు 'ఆయనని ఆరాధించగలరని ఆశించడం అత్యాశే. ఆయితే, బుద్దుని బోధనలలో వాళ్ళు 

గుర్తించవలసిందేదో ఉందని తెలుసుకోగలరవి మాత్రం చెప్పవచ్చు. 

1. బుదువి సిదాంతం 
నో 9౧ 

బుద్దుడనగానే అహింసా సిద్దాంతంతో జోడించి చూడడం సాధారణం. ఆదే బుద్దుని 

బోధనల సర్వస్వంగా భావించబడింద్. అయితే బుద్దుని బోధన అహింనా పిద్దాంతం కన 

విశాలమైందని ఎవరికీ తెలియదు. ఆందువల్ల ఆయన బోధనల్చి వివరంగా పేర్కొనడం మంచిది. 

నేను రపటరాలను చదివి ఆర్థం చేసుకున్న రీతిలో వాటివి పేర్కొంటామ: 

స్వేచ్చా సమాజానికి మతం అవసరం. 

0, ప్రతి మతమూ ఆచరించదగింది కాదు. 
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రన రా రా మ 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

మతం జీనిత వాస్తవాలతో సంబంధం కలిగుండాలి. అంతేతప్ప దేవుని ఆత్మ, స్వర్గం, 

భూమిని గురించిన సిద్ధాంతాలతో, ఊహాగానాలతో కాదు. 

మతానికి దేవుని కేంద్రంగా చెయ్యడం తప్ప 

వశే వే ne) ఆత్మ విముక్తిని (మోక్షాన్ని) మతానికి కేంద్రంగా చెయ్యడం తప్ప, 

మతానికి పశుబలులను కేంద్రంగా చెయ్యడం తప్ప 

అసలైన మతం మనిషి హృదయంలో ఉంటుంది, శాస్త్రాలలో ఉండదు. 

మనిష్కి నైతికత మతానికి కేంద్రం కావాలి. అలా కానప్పడు మతం క్రూరమైన మూఢ 

నమ్మకం. 

నైతికత జీవితాశయం అయితే చాలదు. భగవంతుడు లేడు గనక అది జీవిత నియమం 
ధర్మం కావాలి. 

మతం కర్తవ్యం ప్రపంచాన్ని వునర్మిర్మించడం, దానిని ఆనందమయం చెయ్యడం తప్ప 

దాన ఆద్యంతాలను ఏవరించడం కాదు. 

మానవుల్లో ఆనందం లేకపోవడానికి కారణం భిన్న ప్రయోజనాల సంఘర్షణ. దానికి 

పరిష్కార మారం అష్టాంగ మారాన్ని అనుసరించడం, 
nh hh 

సంపద మీచ వ్యక్తిగత ఆధిపత్యం ఒక వరానికి శకిని మరోవరానిక్తి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. 
గ అవి ణః లావి 

ఈ దుఃఖానికి గల కారణాన్ని నిర్మూలించడం ద్వారా దుఃఖాన్ని పోగొట్టడం సంఘ 

శ్రేయస్సు దృష్ట్యా అవసరం. 

మనుషులందరూ సమానులే. 

మనిషిని కొలవడానికి ప్రతిభ తప పుట్టుక ప్రమాణం కాదు. 
న్ 

ముఖ్యమైంది ఉన్నత ఆదర్శాలు తప ఉత్తమ కులంలో పుట్టుక కాదు. 
యూ ఎ అలో చ, 

క్స్ ఎ (a బలో క్ష్ అందరిపట్ల స్పహభావాాన్ని ఎప్పడూ ఎస్మరించరాదు. శత్రువు పట్ల కూడా ఈ భావాన్ని 

కలిగుండాలి. 

చదువు అందరికీ గల హక్కు. మనిషి బతకడానికి ఆహారం అవసరమైనట్టి విద్యకూడా 

శీలం లేని విద్య అపాయకరం. 

ఏదీ లోవరహితం కాదు. ప్రతిదీ విచారణకూ, పరీక్షకు నిలవాలి. 

ఏదీ అంతిమం కాదు. 

ప్రతిది కార్యకారణ సిద్ధాంతానికి నిలవాలి. 

ఏదీ శాశ్వతమూ, పనాతనమూ కాదు. ప్రతిదీ మార్తుకులోవౌతుంది. స్థితి ఎల్లప్తడూ 
అ 

పరివమూణాత్మకం. 
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24. సత్యం కోసం న్యాయం కోసం కాకపోతే యుదం చెయ్యడం తప్ప 
ఠా న్! 

25. విజేతకు ఓడిపోయిన వానిపట్ట బాధ్యతలున్నాయి. 

సంక్షిప్తంగా బుద్దుని సిద్దాంతం ఇది. ఇది ఎంత ప్రాచీనం, అయినా ఎంత నవీనం! 

ఆయన బోధనలు ఎంత్ విశాలమైనవి, ఎంత లోతైనవి! 

Il. కార్ మార్క్స్ మౌలిక సిదాంతం 
న్ని ఇ) 

కార్ మార్క్స్ బోదించిన సిదాంతం చూదాం. 
op) య ణు 

కార్డ్ మార్క్స్ ఆధునిక సోషలిజానికి లేక కమ్యూనిజానికి పితామహుడనడంలో సందేహం 
లేదు. అయితే సోషలిజం సిద్దాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం వరకే. ఆయన ఆసక్ర కీని పరిమితం 

చేసుకోలేదు. అది అతనికి ముందే అనేకులు చేశారు. ఆయన తన సోషలిజం శాస్త్రీయ 

మైందని నిరూపించడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపాడు. ఆయన పెట్టుబడిదారుల మీద ఎలా 
దాడి చేశాడో ఉటోపియన్ (స్వాష్టిక ) సోషలిస్టుల మీద కూడా అంతదాడి చేశాడు. ఆయన 

వాళ్ళిద్దరినీ వ్యతిరేకించాడు. ఈ అంశాన్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మార్క్స్ 
తన సోషలిజం యొక్క శాస్త్రీయ స్వభావానికి చాలా ప్రాముఖ్య మిచ్చాడు. మార్క్స్ చేసిన 

ప్రతిపాదనలన్నీ ఆయన సోషలిజం శాస్త్రీయమైంది, స్వాష్టికం కాదు అని నిరూపించడానికే 
ఉపయోగించబడ్డాయి. 

కార్క్ మార్క్స్ దృష్టిలో శాస్త్రీయ సోషలిజం అంటే అనివార్యమైంది, తప్రించుకోలేనిది 
అని అర్థం. సమాజం దానికీ అనుకూలంగా పయనిస్తున్నదని, దానిని ఎవరూ ఆపలేరని అర్థం. 

ఈ భావనను నిరూపించడానికే మార్క్స్ ప్రధానంగా కృషిచేశాడు. 

మార్క్స్ భావన ఈ కింది సిద్దాంతాల పై ఆధారపడింది. అని: 

1. తత్త్వశాస్త్రం ప్రయోజనం ప్రపంచాన్ని వునర్శిర్మించడం తప్ప దాని మూలాన్ని వివరిం 

చడం కాదు. 

11. చరిత్ర గతిని నిరయించేది ప్రధానంగా ఆర్దిక శకులే. 
లా ఇ) అవి 

i. పమాజం యజమవూని శ్రామికులు అని రెండు వర్గాలుగా విభజింపబడింది. 

lv. రెండు వరాల మధ్య నిరంతరం సంఘర్షణ జరుగుతూ ఉంది. 

౪7. యజమానులు శ్రామికులను దోపిడి చేస్తున్నారు. శ్రామికుల శ్రమ ఫలితమైన అదనపు 

విలువను దోచుకుంటున్నారు. 

గ. ఈ దోపిడీని ఉత్తత్తి సాధనాలను జాతీయం చేయడం ద్వారా అంటే వ్యక్తిగత ఆస్తిని 
నిర్మూలించడం ద్వారా ఆపవచ్చు. 
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vi. ఈ దోపిడి శ్రామికులు మరింత, మరింత వీదవాళ్ళుగా మారడానికి దారి తీస్తున్నది. 

viii. పెరుగుతున్న శ్రామికుల దారిద్ర్యం శ్రామికులలో విస్తవ స్తూర్తిని _ తెస్తున్నది. వర్గ 

సంఘర్షణ, వర్ష పోరాటానికి దారితీస్తున్నది. యజమానుల నా నై శ్రామికులు అధిక 

సంఖ్యాకులు కాబట్టి శ్రామికులు రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని అధికారాన్ని స్టాపిస్తారు. 

దీనిని మార్క్స్ శ్రామిక నియంతృత్వం అన్నాడు. 

ix. ఈ వాస్తవాలు ఎదుర్కోవడానికి వీలులేనివి కనుక సోషలిజం నివారించలేనిది. 

మార్కియన్ సోషలిజానికి పునాది అయిన ప్రతిపాదనల్ని నేను సరిగ్గానే నివేదించాన 
నుకుంటున్నాను. 

Ill. మార్కియన్ సిదాంతంలో 
ణి 

బుద్దుని భావజాలాన్ని కారల్ మార్క్స్ భావజాలాన్ని పోల్చి చూసేముందు మార్క ,యన్ 

సిద్దాంతం యొక క్క మూలం ఎంతవరకు నిలిచిందో చూడటం అవసరం. ఆయన సిద్దాంతాన్ని 
థి 

చరిత్ర ఎంత వూర్వపక్షం చేసిందో ఆయన వ్యతిరేకులు ఎంత పడగొట్టారో గుర్తించాల్సి ఉంది. 

మార్క్సియన్ సిద్దాంతం 19వ శతాబ్దం మధ్యలో ప్రతిపాదించబడింది. అప్పటి నుంచి 
అది ఎంతో విమర్శకు గురయింది. ఈ "విమర్శ ఫలితంగా “కారల్ మార్క్స్ గె ముచాలా 

వరకు క్కచెక్కలయింది. మార్క్రియన్ సోషలిజం అనివార్యం అన్నది వూర్తిగా పూర్వపక్షం 

చేయబడింది అనడంలో ఎలాంటి సందేహమూ లేదు. దాస్ క్యాపిటల్” ప్రచురింపబడిన 70 

ఏళ్ళ తరువాత 1917లో ఒక దేశంలో మొదటిసారిగా శ్రామిక నియంతృత్వం స్థాపించబడింది. 

రష్యాలో వచ్చిన కమ్యూనిజం? - శ్రామిక నియంతృత్వానికి మరోపేరు కమ్యూనిజం - కూడా 

ఎటువంటి మానవ ప్రయత్నం లేకుండా అనివార్యంగా రాలేదు. అది రష్యాలోకి అడుగు పెట్టే 

ముందు ఎప్టవం జరిగింది. రక్తపాతం హీంసలతో కూడిన పర్యల్నవూర్వక వ్యూహం వుంది. 

మిగతా ప్రపంచం (శ్రామిక నియంతృత్వం రాకకోసం ఇంకా ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఇలా 

సోషలిజం అనివార్యం అనే మార్కియన్ సిద్దాంతం అబద్దం అని నిరూపించుకోవడంతో పాటు, 

పట్టిలో ఇచ్చిన అనేక ప్రతిపాదనలు తర్కంద్వారా, అనుభవంచేతా పడగొట్టబడ్డాయి. ఇప్పడు 

చరిత్రను ఆర్థిక వ్యాఖ్యానంతో మాత్రమే వివరించటాన్ని ఎవరూ ఒప్పకోరు. శామికులు మరింత 

మరింతగా విరు పేదలు అయిపోతునట్టు ఎవరూ ఒప్పనోరు. ఇతని ఇతర వాదాల పట్ట కూడా 

ఇది వాస్తవం. 

“కారల్ మార్క్” చెప్పిన దాంట్లో ఇక మిగిలింది, ఆగ్నిశేషం మాత్రమే. అది చిన్నదయినా 

చాలా ముఖ్యమైంది. ఠః అవశీషంలో నా దృష్టిలో నాలుగంశాలు ఉన్నాయి. 

1. తత్త్వశాస్త్రం కర్తవ్యం ప్రపంచాన్ని వునర్మిర్మించడం తప్ప, దాని మూలాన వివరించడంలో 

కాలాన్ని వృధా చేయడం కాదు. 
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I. విభిన్న వరాల ప్రయోజవాల మధ్య పంఘర్షణ ఉంది. 

& 9 9 
స్ట Il. వ్యక్తగత ఆస్తిహక్కు, దోపిడి ద్యారా ఒక వరానికి శక్తిని ఆధికారాన్ని, మరో వరానికి 

దుఃఖాన్ని కల్గిస్తుంది. | 

IV. వ్యక్తిగత ఆస్తిని తీసివేయడం ద్వారా ఈ దుఃఖాన్ని తొలగించడం సమాజశ్రేయప్పు దృష్ట్యా 

అవసరం. 

IV బుద్దుడు, కార్తి మార్క్-పోలిక 

మార్ స స 3 గ్రవౌదంలో సజీవంగా మిగిలిన ఆంశాలను తీసుకొని బుద్దుడివీ, కార్డ్ మార్కనా 

పోల్చి చూడవచ్చు. 

మొదటి అంశం మీద బుద్దుడు, కార్డ్ మార్క్స్ ఇద్దరూ వూర్తి ఏకీభావంతో నిలబడ 

తారు. ఈ సమ్మతి ఎంత దగ్గరగా ఉందో చెప్పటానికి బుద్దునికి ఒక బ్రాహ్మణ పాత్తపాదువికి 

జరిగిన సంభాషణలోవి ఒక భాగాన్ని ఉదహరిస్తాను. 

“అప్పడు, అదే పద్ధతిలో, పొత్తపాదుడు (బుద్దుడివి) ఈ కింది ప్రశ్నలు ఆడిగాడు.” 

1. ప్రపంచం శాశ్వతం కాదా? 

2. (పపంచం పరిమితమైనదా? 

3. (ప్రపంచం అపరిమితమైవదా? 

4. ఆత్మ, శరీరం ఒక్కటేనా? 

5. ఆత్మ శరీరం వేర్వేరా* 

6. సత్యాన్ని సాధించిన మనిషి మరణానంతరం మళ్ళీ జీవిపాడా? 

7. అతని మరణానంతరం అతనికి జీవవ్మరణాలు రెండు లేకుండా పోతాయా? 

పతి ప్రశ్నకు ఆ భగవానుడు ఒకేరకమైన సమాధావం ఇచ్చాడు. ఆది ఇది. 

“పాత్తపాదా! అది కూడా వేను అభిప్రాయం చెప్పవ విషయం.” 

ణా! 

28. “అయితే పర్యోన్నతుడు (బుద్దుడు) దానిమీద ఎందుకు అభిప్రాయం చెప్పలేదు: 

“(ఎందుకంటే) ఈ ప్రశ్నను లాభద్యష్టితో చూడలేదు. దావికి ధర్మంతో పవిలేదు. ఇది 
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సత్తవచనాంశాలతో గాని, నిర్మమతతో గాని, వ్యామోహక్షాళనం గాని, నిశ్చలత్వం లేక హృదయ 

శాంతి, లేక వాస్తవ జ్ఞానం లేక అంతర్హ్భృష్ట లేక నిర్వాణం - వీటితో దేనితోనూ సంబంధం 

లేదు. 

ఎందుకంటే “ఈ ప్రశ్న ప్రయోజనరహితమైనది. దీనికి (ధమ్మంతో పని లేదు. సమ్మ 
కౌవర్తనకీ, వైరాగ్యానిక్సీ మోహ క్షాళనానికీ గానీ, నిశ్చలతకీ, ప్రశాంత చిత్తతకి గానీ వాస్తవ 

జ్ఞానానికి గానీ (అష్టాంగ మార్గానికి చెందిన ఉన్నత దశలలోని) అంతర ర్హృష్టిని గానీ, నిర్వాణానికి 

గాలీ సంబంధం వేని ప్రశ ఇది. ఆందుకే దానిపై నేనే అభిప్రాయమూ ప్రకటించలేదు.” 

రెండో అంశానికి సంబంధించి బుద్దునికి కోసల రాజుకు మధ్య జరిగిన సంభాషణను 

ఉదహరిస్తాను: 

“పెగా, రాజుల మధ్య మహోన్ష్నతుల మధ్య, బ్రాహ్మణుల మధ్య, గృహస్థుల మధ్య, 

తల్లికి, కొడుక్కీ మధ్య, కొడుక్కి తండ్రికి మధ్య, అన్నకు చెల్లికి మధ్య, అక్కకు తమ్మునికి 

మధ్య, స్టేహితునికి స్నేహితునికి మధ్య అక్కడ నిరంతరం సంఘరణ జరుగుతున్నది. 
యె 

ఇవి పసేనది మాటలైనప్పటికీ బుద్దుడు ఆ మాటలు అసలైన సమాజ రూపాన్టి రూపొం 
దిస్తుండడాన్ని కాదనలేదు. 

ఇక వర్గ సంఘర్షణకు సంబందించి బుద్దుని వైఖరి చూస్తే ఆయన అష్టాంగ మార్గ 

సిద్దాంతం వర్గ సంఘర్షణ ఉనికిని గుర్తిస్తుంది. దుఃఖానికి కారణం వర్గ సంఘర్షణే అని 
చెబుతుంది. 

మూడో అంశానికి సంబంధించి బుద్దునికి పొత్తపాదునికి జరిగిన సంభాషణను ఉదహరి 
సాను. 
అది 

“సర్యోన్నతులు అపడేమి నిర్ణయించారు?” 
పౌ (a) 

“దుఃఖమూ విషాదమూ ఉన్నాయని వివరించాను, పొత్తపాదా!” 

“దుఃఖానికి మూలం ఏమిటో వివరించాను. దుఃఖానికి అంతమేదో వివరించాను. దుఃఖ 

నివారణకు చేరవలసిన పద్దతేమిటో వివరించాను.” 

30. “మహానుభావులు అలా ఎందుకు సెలవిచ్చారు.” 



“పాత్తపాదా! ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్నలు ప్రయోజనకరమైనవి. ధర్మానికీ సంబంధించి 
నవి. సరైన ప్రవర్తన, విమోచన, వ్యామోహం నుండి ప్రక్షాళన, శాంతి, హృదయ ప్రశాంతి, 
or 9 క్. a ~~ సరైన జ్ఞానం అష్టాంగమార్గ ఉన్నత దశలలోని ఆంతర్హృష్టికే, నిర్వాణానికీ-వీటికి సంబంధించినవి. 

అందువల్లనే అలా ప్రకటంచాను, పొత్త పాదా!” 

భాష వేరుగాని అర్థం ఒక క్కటే. దుఃఖాన్ని దోపిడీగా చదువుకుంటే బుద్దుడు మార్క్స్కు 
దూరంగా లేడు. 

వ్యక్తిగత ఆస్తికి సంబంధించి బుద్దునికి, ఆనందునికీ మధ్య జరిగిన ఈ సంభాషణ 

అద్భుతమైనది. ఒక ప్రశ్షకు బదులుగా బుద్దుడు ఆనందునితో ఇలా అన్నాడు. 

సంపద వల్ల అత్యాశ కలుగుతుంది. ఆనందా, అది ఏరూపంలో ఉన్నా, దాన్ని ఈ 

రకంగానే అర్ధం చేసుకోవాలి. ఎవరిదగ్గరైనా, దేనిఎగ్గరైనా ఏరకమైన కలిమీ లేకపోతే, వారి వద్ద 

స్వంతమనేది లేనేలేకపోతే అక్కడ అత్యాశ కనిపి స్తుందా?” 

“దేవా! కనిపించదు.” 

“ఎందుకుంటుంది ఆనందా! అత్యాశకు ఆధారం, మూలం, కారణం సంపడే కదా!” 

31. “లోభమే సంపదను కలిగి వుండడానికి మూలం. అది ఏరకమైనదైనా ఈ విధంగానే 

అర్ధం చేసుకోవాలి. దేని విషయంలోనైనా, ఏదో ఒకరకం ప్రలోభం లేకపోతే స్వంతమనేది 

వుంటుందా?” 

“దేవా! ఉండదు.” 

“ఎందుకుంటుంది ఆనందా! సంత సంపదకు ఆధారమూ, మూలమూ, కారణమూ 

సంపదే కదా!” 

నాలుగో అంశానికి నిదర్శనం అనవసరం. భిక్షు సంఘ నియమాలే ఈ నిషయంలో 

ఉత్తమ సాక్ష్యంగా పనికివస్తాయి. 

భిక్షు నియమాల ప్రకారం, సొంత ఆస్తి అంటూ ఈ క్రింది ఎనిమిది వస్తువులనే 

కలిగుండాలి, ఇంకేదీ ఉండకూడదు. ఆ ఎనిమిది వస్తువులు ఇవి: 
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1,2,3. రోజూ ధరించడానికి మూడు తుండుగుడ్డలు. 

4. నడుముకు చుటుకునే గుడ. 
రు (తా 

ర్, భిక్షాపాత్ర. 

8. కవుండలం. 

అంతేకాక భిక్షువు ఎప్పడుగాని బంగారు, వెండి స్వీకరించరాదు. ఎందుకంటే, వాటితో 

అతను ఈ ఎనిమిది వస్తువులే కాక ఇంకేవో కొనే అవకాశం వుంది. 

ఈ నియమాలు రష్యాలోని కమ్యూనిజంలో కనిపించే నియమాలకన్నా చాలా తీవ్రమైనవి. 

శే సాధనాలు 

ఇప్పడు సాధనాలు చూద్దాం. కమ్యూనిజాన్ని సాధించడానికి బుద్దుడు ప్రతివాదించిన 

సాధనాలు చాలా నిర్దిష్టమైనవి. వీటిని మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. 

మొదటి భాగం పంచశీలను అనుసరించడం. 

_సీద్ధార్థుడిని బుద్దుని చేసిన జ్ఞానోదయం ఓ కొత్త మత ప్రవచనానికి కారణమైంది. 

అందులో అతనిని వెంటాడే సమస్యకు 'పరిష్కారసూచన ఉంది. 

ప్రపంచం దుఃఖంతోనూ, విషాదంతోను నిండిందనీ వాస్తవమే నవీన గీతకు వునాది. ఇది 

కేవలం గుర్తు పెట్టుకోవలసిన వాస్తవం మాత్రమే కాదు, ముక్తి కక సాధనమైన ఓ పథకంలోనైనా 

మొట్టమొదటిదిగా, ముఖ్య మైందిగా గుర్తించవలసింది కూడా. ఈ సత్యాన్ని గురించి బుద్దుడు 

తన నవీన గీతకు ప్రారంభాంశంగా చేశాడు. 

బుద్దుని నవీన బోధకు వునాది ప్రపంచమంతా దుఃఖమయమూ బాధామయమూ అనే 
వాస్తవమే. వది కేవలం గుర్తించవలసిన వాస్తవమేమీ కాదు, ముక్తి సాధనలో ప్రథమమూ 

ప్రధానమూ అయిన ఫొస్తవం. ఈ వాస్తవాన్ని గుర్తించడంతోనే బుద్దుడు తన బోధనలను 

ప్రారంభించాడు. 



బుద్దుడు - కార్డ్మార్క్స్ 519 

మకా! రి BL) _ ౧ oa 1 
దుఃఖాన్ని, బాధను తొలగించడమే బుద్దుని జొధల. లక్ష్యమూ, ఉద్దేశ్యమూ. తవ 

బోధనలు ప్రయోజనం సాధించాలంటే అది జరగాలి. 

ఈ దుఃఖానికి కారణాలను ప్రన్నించుకుని బుద్దుడు రెండింటిని పేర్కొన్నాడు. 

మనిషి దుఃఖావికి బాధకు ఒక కారణం అతని దుష్ప్రవర్తన. వివి విర్మూలించడావికీ 

పంచశీలను అనుసరించమన్నాడు బుద్దుడు, 

మవంచశీలలో క్రింది ఆంశాలున్నాయి: 

సజీవంగా ఉన్న దేనినైనా నాశవం చెయ్యడాన్ని గాని వాశవం కావడావికీ దోహదం 

చెయ్యడంగాని చేయకపోవడం. 

దాంగతనాన్ని అంటే ఇతరుల సంపదను మోవంచేపిగావి, హింస ద్యారాగావి పొందడాప్షి, 

ఉంచుకోవడాన్ని - చేయకపోవడం. 

అసత్యాన్ని చెప్పకుండా వుండడం. 

మోహం నుంచి దూరంగా వుండడం. 

మత్తుపానీయాల నుంచి దూరంగా వుండడం. 

(పపంచ దుఃఖానికి బాధకు బుద్దుని దృష్టిలో ఒక మనిషి ఇంకో మవిషిని పమా 

నంగా చూడకపోవడం కూడా కొంత కారణం. ఈ ఆపమానతమ ఎలా నిర్మూలించడం? దీవికి 

బుదుడు అషాంగ మారాన్ని చెపాడు. ఇందులోవి అంశాలివి. 
౮ లు ౧ టె 

న్న కాలా మీ రూ 

సరైన ఆలోచనలు - మూఢ వమ్మకాలకు దూరంగా ఉండడం. 

సరైన ధ్యేయాలు - మేధావుల, గంభీర వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారి ఉన్నత, యోగ్య లక్ష్యాలను 

కలిగుండడం. 

సరైన భాషణ - దయ, విర్మొహమాటం, పత్యసంధతగల మాటతీరు. 

సరైన ప్రవర్తన - శాంతి నిజాయితి, స్వచ్చత గల ప్రవర్తన. 

సరైన జీవనం - ఏ జీవికీ హాని చెయ్యవి జీవనం. 

తక్కిన ఏడింటిని సరిగ్గా పాటించడం. 

సరైన జాగ్రత్త - చురుకైన మనసుతో జాగ్రత్తపడటం. 

పరైన చింతన - జీవితంలో లోతైన రహస్యాలమిద ఉత మైన ఆలోచన
 కలిగుండడం. 

ఉన్నతమైన అష్టాంగ మార్గం భూమిమీద ధర్మసామాజ్యాన్న స్థాపించడానికి తద్వారా, 
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సమాజంలో విషాదాన్ని దుఃఖాన్ని నిర్మూలించడానికి ఉద్దేశింపబడింది. 

బుద్దుని బోధన లోని మూడో భాగం నిర్వాణ సిద్దాంతం. ఉన్నతమైన అష్టాంగ మార్గంలో 

నిర్వాణ సిద్దాంతం అంతర్భాగం. అబ్ఞాంగమార్గం నిర్వాణం లేకుండా అవ్జాంగ ఫలవంతం కొదు. 

ఆ ఆ క్ ౧ 9 అష్టాంగ మార్గం ఫలవంతం క వడంలో గల కష్టాలను చెబుతుంది నిర్వాణసిద్దాంతం. 

ఈ కష్టాలలో ఏది ముఖ్యమైనవి. బుద్దుడు వాటిని పది ఆసవాలు, సంకెలలు, ఆటం 

కాలు అన్నాడు. 

మొదటి ఆటంకం ఆత్మభ్రాంతి. మనిషి నిలువెల్లా తనను తాను ఆవరించి ఉన్నంత 

కాలం, తన మనసుకు సంతృప్తినిస్తాయని అనిపించే పనికిమాలిన వస్తువుల వెంటబడుతూ 

ఉన్నంతకాలం, అతనికీ మహోన్నత మార్గం సిద్దించదు. అపరిమితమైన ఈ సమస్తంలో తానొక 

గడ్డిపోచ అన్న _ వాస్తవాన్ని గ్రహించి కండ్లు “తైరిచినవ పడు, తాత్కాలికమైన అతని వ్యక్తిత్వం 

ఎంత అశాశ్వతమో తెలుసుకోవడం మొదలుబెటినపడు - అపడు మాత్రమే మనిషి ఈ సన్మ 
వ ౨ టూ అవే 

లోనైనా ప్రవ”ంచగలడు. 

రెండోది సందేహం, అనిశ్చితత్యం. మనిషి విశిష్టమైన సృష్టిమర్శం తెలుసుకోగలిగినప్పడం, 

వ్యక్తిత్వం యొక్కా అశాశ్వతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పడు అతడు చేసే పనుల్లో సందేహం, 
అనిశ్చితత్వం ఉండను. చెయ్యాలా వద్దా? నా వ్యక్తిత్వం అశాశ్యతమే కదా? ఏదైనా చేయడం 
ఎందుకు? అనే ప్రక్షలు మనిషిని సందిగంలో, స్తబ్దతలో పడేస్తాయి. కానీ జీవితంలో అది 

పనికిరాదు. అతడు గురువును అనుసరించడానికి సత్యాన్ని ఒప్పో డానికి, పోరాటంలోకి ప్రవేశిం 

చటానికి మానసికంగా సిద్ధం కావాలి. లేకపోతే అతనికి సృరోగతి లేదు. 

మూడోది కర్మకాండల సార్థకత మీద ఆధారపడడం. మనిషి బాహ్యకర్మలు, పౌరోహిత్య 

అధికారాలు, పవిత్ర కర్మలు సహాయకారి కాగలవన్న నమ్మకానికి చెందిన కర్మకాండ నుండి 

బయటపకుంటే, అతడు తీసుకునే మంచి నిర్ణయాలు సైతం - అవెంత గట్టివైనా - అతనిని 

ఎటైనా తీసుకుపోతాయి. ఈ అడ్డంకిని అధిగమించి రాగలిగినప్పడు మాత్రమే మనుషులు 

ప్రధాన మార్గంలోకి వచ్చినట్లు చెపడానికి వీలవుతుంది. వాళ్ళకు ఇవడో అవడో విజయం 
ల రొ ఎ పో ఖా 

లభిస్తుంది. 

నాలుగోది శరీర వ్యామాహాలు. 

అయిదోది ఇతరుల పట దుర్చుది, 
గ డో 

ఆరోది భవిష్యత్ భాతిక జీవితంపట్ల కోరికల్ని అణచుకోవడం. 
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( అన జని రత స ఆన అ కో ఆ 
ఏడోది ఖభఎప్యత్తుల్ ఆధ్యాత్మక ప్రపంచం పట్ల కొరిక 

ఎనిమిదోది గర్వం. తొమ్మిదోది స్వాతిశయం. 

ఇవి మనుషులు అధిగమించడానికి కష్టసాధ్యమైన అవరోధాలు, ముఖ్యంగా మేధావులు 

తమ కంటె తక్కువ సమర్గుల'పై, తక్కువ పవిత్రులపై చూపే నిరసనలో వ్యక్తమయ్యే అవరోధాలు. 

పదోది అజ్ఞానం. అన్ని కష్ణాలనూ జయించినా ఇది మాత్రం అలాగే అజేయంగా నిలిచి 

ఉంటుంది. వివేకవంతుల్లో, సజ్ఞనుల్లో కూడా మాంసంలో ముల్లులా మిగిలే ఈ అవరోధం 

మనిషికీ అంతిమ శత్రువు, బద్దశత్రువు. 

మహోన్నత అష్టాంగ మార్గసాధనలో ఈ అడ్డంకుల్ని అధిగమించడానికి నిర్వాణం ఉప 

యోగపడుతుంది. 

అవ్చాంగ మార్గ సిద్దాంతం ఒక వ్యక్తీ ఎలాంటి మానసిక స్వభావాన్ని జాగ్రత్తగా అల 

వరచుకోవాలో చెబుతుంది. నిర్వాణ సిదాంతం అమషాంగ మారాన్ని అనుసరించడానికి వ్యక్తి 
డా మ Nn 

అధిగమించాల్చిన అడంకుల్సి చెబుతుంది. 
Go 

బుద్దుని నవబోధలోని నాలుగోభాగం పారమిత సిద్ధాంతం. పారమిత సిద్దాంతం వ్యక్తి 

నిత్యజీవితంలో అనుసరించవలసిన పది సద్గుణాలను చెబుతుంది. 

అవి ఇవి: 1) పన (ప్రజ్ఞ 2) శీల 3) నెక్టాయ (నిషాయ) 4) దాన 5) వీర్య 6) 

ఖాంతి (క్షాంతి) 7) సుక్క (సత్యం) 8) అదిర్లాన (అధిష్టాన) 9) మెత్త (మైత్రి) 10) ఉపెక 

(ఉపేక్ష. i 

మోహాంధకారం లెక అవిద్య అనే చీకటిని తొలగించే కాంతి పన్న లేక వివేకం. ఇందులో 

వ్యక్తి తనకన్నా మించిన వారిని ప్రశ్షించి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాలి. మనసు ఎదగడానికి 
భిన్న కళల్ని శాస్త్రాలను అభ్యసించాలి. వివేకవంతుల సాంగత్యంలో వుండాలి. 

నీల నెతికాంశం. చెడు చెయ్యరాదు, మంచిని చెయ్యాలనే కోరిక, తప్ప చేయడం 

అవమానకరం, చెడు చేస్తే శిక్షపడుతుంది అన్న భయంతో దానిని విడనాడడం శీల. శీల అంటే 
చెడు చెయ్యడానికి భయపడటం. 

(ప్రాపంచిక సుఖాలను త్యజించడమే నెఖ్బామ. 

ప్రతిఫలాపేక్ష రహితంగా పంపదను, రక్తమాంసాలను ప్రాణాన్ని సైతం ఇతరుల క్షేమం 
కోసం త్యాగం చెయ్యడం దానం. 

సరైన ప్రయత్నమే వీర్యం. చెయ్యాలనుకున్న దానిని నీ శక్తితో, నీ అలోచనతో వెనక్కి 
తిరిగి చూడకుండా చెయ్యడం వీర్యం. 
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సారాంశం. అసహ్యించుకునే వాడిని అసహ్యించుకునేవాడు శాంతింపజెయ్యలేడు. అది సహనం 
తోనే సాధ్యమౌతుంది. 

పుక్కా అంటే సత్యం. బుద్దుడు కావాలనుకున్ననాడు అబద్దమాడడు. అతని వాక్కు 
ఢా థా 

సత్యం. సత్యం తప్ప వుదేమీ కాదు. 

అదెల్టాన అంటే గమ్యం చేరాలనే ఖచ్చితమైన నిర్ణయం. 

మెత్త అంటే సకల జీవులపట్ట సహనభావాన్ని కలిగి ఉండడం. శత్రువుపట్ల, మిత్రుని 

పట్టు మనిషిపట్త, జంతువుపట్ల సహానుభావాన్ని కలిగుండడం. 
గ గ ౧ 

3 x = అ By కొలొ బ్య 
ఉపేఖ్య అంటే నిర్హక్ష్యం - నిర్లిప్తత. ఇది ఇష్టాయిష్టాలు లేని మానసిక స్థితి. ఫలితాన్ని 

చూసి చలించకుండా, దానిని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండడం. 

ఈ ధర్మాలను వ్యక్తీ తన శక్తికొలది ఆచరించాలి. అందుకే అవి వారమితలనబడ్డాయి. 

అంటే పరిణత దళలు అని అర్థం. 

ప్రపంచంలోని దుఃఖాన్ని విషాదాన్ని నిర్మూలించడానికి బుద్దుడు తన జ్ఞానం ద్వారా 

బోధించిన బోధలిని, 

మనిషి తన నైతిక వైఖరిని మార్చుకుని అష్టాంగ మారాన్ని స్వచ్చందంగా అనుసరించేట్టు 
పరివర్తన చెందజేయడమే బుద్దుడు అనుసరించిన సాధాన (మార్గం). 

మనిషి నైతిక మార్గంలో పయనించడానికి తని నైతిక వాంఛలను మార్చడం అనది 
బుద్దుడు స్వీకరించినవిధానం అన్న విషయం సష్షమైంది. 

వొ ఎడు కూ 

కమ్యూనిస్టులు అనుసరించిన సాధనాలు కూడా అంతే స్పష్టమూ, సూ 

కలిగినవి. అవి 1) హింస 2) నిరంకుశత్వం. 

కమ్యూనిజాన్ని న్థాపించడానికి రెండే విధానాలున్నాయని కమ్యూనిస్టులు చెబుతారు. అబి 

మొదటిది హింస. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న వ్యవస్థని నిర్మూలించడానికి ఇది తప్ప మరేదీ 
సరిపోదు. రెండోది శ్రామిక నియంతృత్వం. నూతన వ్యవస్థన్ము ఉక్ నాసగించాలనడానికీ మరేదీ 
దానితో సమానంకాదు. (| 

బుద్దునికి కార్ట్ మార్క్స్కు మధ్యగల ' సామ్యభేదా లక | స్పష్టమైనాయి. ఇద్దరి మధ్య 

గమనంలో కేదమూ, గమ్యంలో ఐక్యత కనిపిస్తున్నాయి. 

VT సాధనాల 

ఇద్దరి సాధనాలను మదింపు చేద్దాం. ఎవరి పదో, ఎవరి విధానం ఎక్కువ 
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కాలం నిలుస్తుందో అడగాలి. రెండువైవులా అపార్థాలున్నాయి. ముందు వాటిని తొలగించాల్సిన 

అవసరముంది. 

హింసనే తీసుకోండి. హింసను తలచుకోగానే వణకీపోయేవాళ్ళున్నారు. అయితే అది 

సెంటిమెంటు మాత్రమే. హింసను మొత్తంగా తిరస్కరించడం సాధ్యం కాదు. కమ్యూనిస్ట్ 
దేశాలు కాని దేశాల్లో కూడా హంతకులను ఉరి తీస్తున్నారు. ఉరి హింసలోకి రాదా? కమ్యూని 
స్రేతర దేశాలు కమ్యూనిస్టేతర దేశాలమీదికి యుద్దానికి పోతాయి. మిలియన్ల మంది ప్రజల్ని 
చం పేస్తాయి. ఇది హింస “కాదా? ఒక పొరుని చంపీన కారణం చేత ఒక హంతకుడిని చంప 

గలిగినవ్పడు, శత్రుదేశానికి చెందినందువల్ల ఓ సైనికుడిని చంపగలిగినప్హడు తన యాజమాన్యం 
వల్ల తక్కిన మానవులకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్న ఆస్తిపరుని ఎందుకు చంపకూడదు? వ్యక్తిగత 
ఆస్తి పరమ పవిత్రమనుకుంటే తప్ప, ఆస్తి యజమానికి మినహాయింపు ఇవ్వడానికి హేతువేదీ 
లేదు. 

బుద్దుడు హింసకు వ్యతిరేకి. అయితే ఆయన న్యాయాన్ని సమర్దిస్తాడు, న్యాయంకోసం 

అవసరమైతే “బలప్రయోగం చెయ్యడాన్ని ఆయన సమర్దిస్తాడం. వైశాలి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన 
సింహ సేనాపతితో ఆయన సంభాషించినప్తడు ఇది ద్యోతకమౌతుంది. బుద్దుడు అహింసను 

బోధిస్తున్నాడని తెలిసి సింహసేనాపతి పోయి ఇలా అడిగాడు. 

“భగవానుడు అహింసను బోధిస్తున్నారు. ఒక నేరస్టుని శిక్షనుండి తప్పించాలని భగవానుడు 

బోధిస్తారా? మన భార్యలను, పిల్లల్టి, సంపదను రక్షించుకోడానికి యుద్దానికి వూనుకోరాదని 

భగవానుడు బోధిస్తారా? ఆహింన పేరు జెప్పి మనం సంస్థల చేతిలో బాధపడాలా?” 

“పత్యం కోసం న్యాయం కోసం కూడా యుద్ధం చెయ్యడాన్ని తథాగతులు నిషేధిస్తారా?” 

బుద్దుడు బదులిచ్చాడు “నా బోధనల్ని నువ్వు తవ పగా అర్ధం చేసుకున్నావు. దోషి 

శిక్షింపబడాలి. అమాయకుడు శిక్షింపబడకూడదు. నేరస్టుని శిక్షంచడం “న్యాయమూర్తి తప్పక్షాదు. 

శిక్షకు కారణం నేరస్ట్రుని నేరం. న్యాయమూర్తి శిక్షవేసి " వట్టాన్టీ అమలుపరుసాడు - “అంతే. 

అతడు అహింసకేమీ కళంక ం తేలేదు. న్యాయంకోసం భద్రత క కోసంపోరాడే వ్యక్తి హింసావాది 

కాదు. శాంతిని పరిరక్ష కించే అన్ని మార్గాలూ విఫలమైతే అప్పడు హింసకు బాధ్యత యుద్దాన్ని 

ప్రారంభించిన వాడిదే. ఎవరైనాసరే దుష్టశక్తులకు లొంగిషోరాదు. యుద్ధం జరగవచ్చు. అది 

స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం జరగరాదు. 

హింసకు వ్యతిరేకంగా ఇతర వాదనలున్నాయి. గమ్యమే గమనాన్ని సమర్దిస్తుంది అన్నది 
మతితపిన సిద్దాంతం అని వాదించే వాళ్ళను, గమనాన్ని గమ్యంకాక పోతే ఇంకేది సమరిసుంది? 

ఎ > లా థా చి 
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ప్రొఫెసర్ జాన్ దెవే అని సరిగ్గానే ప్రశ్చించాడు. గమనాన్ని సమర్దించేది గమ్యమొక్కటే. 

బహుశా, బుద్దుడు గమ్యమే గమనాన్ని సమర్దిస్తుంది అని అంగీకరించే ఉంటాడు. అది 

కాకపోతే మరేమిటి? గమ్యం హింసను సమర్దిస్తే, హింస గమ్యానికి సరైన మార్గం అవుతుందని 

ఆయన చెప్పివుంటాడు. గమ్యానికి బలప్రయోగమే శరణ్యమైతే బుద్దుడు ఆస్తిపరులను కూడా 
అందులోంచి" మినహాయించి ఉండడు. అయితే గమ్యం కోస సం ఆయన చెప్పె విధానం 

భిన్షమైందిగా వునం చూన్తాం. ప్రొఫెసర్ దెవే పేర్కొన్హట్టు, హింస బలప్రయోగానికీ "మరోశే పెరు 

తప్ప మరేమీ కాదు. సృజనాత్మక అవసరాలకు బలప్రయోగం అవసరమే ఆయినప్పటికీ, బలాన్ని 

ఒక శక్తిగా వాడడానికి బలాన్ని హింపగా వాడుకోడానికి మధ్య భేదాన్ని పాటించాలి. ఒక 

గమ్యాన్ని సాధించడం కోసం అనేక ఇతర గమ్యాలను నిర్మూలించవలసి వస్తుంది. కాని ఇవి 

నిర్మూలించదగిన ఆ ఒక్క గమ్యంలో అంతర్భాగాలే, బల ప్రయోగాన్ని చెడును నిర్మూలించ 

డంలో సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ గమ్యాలను రక్షించేటట్లు చెయ్యాలి. బుద్దుని అహింస జైన మత 

స్థాపకుడైన మహావీరుని శుద్ధ అహింస వంటిది కాదు. ఆతడు బలాని శక్తిగానే అనుమతించి 

ఉంటాడు. కమ్యూనిస్టులు రెహింసను పరమ సిద్ధాంతంగా చెబుతారు. బుద్దుడు దానిని పూర్తిగా 

వ్యతిరేకి చాడు 

నియంతృత్వాన్ని బుద్దుడు సమర్థించడు. అతడు ప్రజాన్వామిక వాదిగా పుట్టాడు. ప్రజా 

స్వామికవాదిగా మరణించాడు. అయన కాలంలో 14 రాచరిక రాజ్యాలు, 4. రిపల్లిక్కులు 

ఉండేవి. ఆయన శాక్య తెగకు చెందినవాడు. శాక్య సామాజ్యం రిపబ్లిక్కు. ఆయన రెండో 

నివాసం _వైశాలి, దానిని ఆయన అపారంగా ప్రేమించాడు. ఎందుకంటే అది రిపబ్లిక్కు. 

మహాపరివిర్వాణానికి ముందు ఆయన వర్షవాసం వైశాలిలోనే చేశాడు. వర్షవాసం వూర్తయినాక 

ఆయన అక్కణ్నుంచి మరోచోటికి పోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా కోంతదూరం వెళ్ళినాక 

ఆయన ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి వైశాలిని చూసి ఆనందునితో అన్నాడు. “తథాగతుడు వైశాలిని 
చూడడం ఇదే ఆఖరుసారి” ఆ రిపబ్లిక్ మీద ఆయన కొంత మక్కువ ఉండేది. 

ఆయన ఆసాంతం సమతావాది. బుద్దునితో సహా భిక్షువులందరూ అతుకులు వసన 

అంగీలు ధరించారు. పాలకసంపన్న వరాలు ఈ “సంఘంలో చేరకుండా నివారించడం కోసం 

నియమం పెట్టబడింది. కొంతకాలం తర్వాత జీవకుడనే వైద్యుడు అతుకులు లేని ఒకే బలో 
తయారు చేసిన అంగీని వేసుకునేట్టు బుద్దుని ఒప్పించాడు. బుద్దుడు ఆ నియమాన్ని సడలించి 
దానిని అందరికీ వర్తింపజేశాడు. 

భిక్షుక సంఘంలో చేరిన బుద్దుని తల్లి మహా ప్రజాపతి గౌతమి, ఒకసారి ఆయనకు 
జలుబు చేసినట్లు తెలుసుకొంది. 'ఆయనకొక్ష తల రుమాలు కుట్టడం మొదలుబెట్టంది. 

కుట్టడం పూర్తయిన తర్వాత బుద్దుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి తీసుకోమంది. ఆయన దానిని తిరస్క 
రించాడు. తిరస్కరిస్తూ అది బహుమానమైతే మొత్తం సంఘానికి చెందుతుంది తప్ప, సంఘంలో 
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ఒక వ్యక్తికి కాదు అన్నాడు. ఆమె ఎంతో ప్రాధేయపడింది. ఆయన ఒప్పుకోలేదు. 

భిక్షుక సంఘానికి ఎంతో ప్రజాస్వామికమైన రాజ్యాంగముంది. ఆయన ఆ ఛిక్షువులలో 

ఒకడు. మహా అయితే ఆయన మంత్రివర్గ సభ్యులలో ప్రధానమంత్రి వంటివాడు. ఆయన 

ఎవ్హడూ. నిరంకుశుడు కాడు. ఆయన మరణానికి ముందు సంఘాన్ని అజమాయిషీ చెయ్యడా 

నికి ఎవరినైనా వియమించమని రెండు పర్యాయాలు అడిగితే ఆయన ధర్మమే సంఘానికీ 

ఉన్నతాధికారి అనిచెప్పి ఆ కోరికను తిరప్కరించాడు. తాను నిరంకుశాధికారిగా ఉండడానికి, 

మరో నిరంకుశారికారిని నియమించడానికి ఆయన ఒప్పకోలేదు. 

లక్ష్యాన్ని సాధించే సాధనాల విలువల మాటేమిటి? ఎవరి పద్దతులు ఉన్నతమైనవి, 

ఎవరివి శాశ్వతంగా నిలుస్తాయి? 

తమ విలువైన లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఇతరుల విలువైన లక్ష్యాలను నాశనం చెయ్యలే 

కు ఈ Pp) చై 9 ఇల్ల 

దని కమ్యూనిస్టులు చెప్పగలరా: వాళ్ళు వ్యక్తగత ఆస్తని ధ్వంసం చేశారు. అది విలువైన లక్ష్యం 

అనుకొని, దానిని సాధించే క్రమంలో ఇతర విలువైన లక్ష్యాలను నాశనం చెయ్యలేదని వాళ్ళు 

చెపగలరా? ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో వాళ్ళు ఎంత మందిని చంపేశారు? మూనవ జీవితానికి 

నూ dh 

విమివలేదా? యజమానిని చంపకుండా, ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోలేరా? 

వియంతృత్వాన్నే తీసుకోండి. దావి లక్ష్యం విస్లవాన్ని శాశ్వతం చెయ్యడం. ఇది విలువైన 

లక్ష్యం ఆయితే దీనిని సాధించే క్రమంలో ఇతర విలువైన లక్ష్యాలను నాశనం చెయ్యలేదని 

ఇల _ చ్ 9 లో ళా ఇల్లి | (a 

వాళ్లు చెప్పగలరా? నియంతృత్వం ప్వాచ్చారావాత్యంగా, పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం లేనిదిగా చెప్ప 

బడింది. ఈ రెండు వివరణలూ ప్త్పష్టంగా లేవు. పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పడు కూడా 

స్వేచ్చ లేదు. ఎందుకంటే చట్టం అంటేనే ప్పేచ్చారాహిత్యం. నిరంకుశాధికారానికీ పార్లమెంటరీ 

ప్రభుత్వానికీ మధ్య ఉండే భేదం ఇదే. పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వంలో, స్వతంత్రం మీద ప్రభుత్వం 

రుద్దిన నిషేధాలను ఆటంకాలను విమర్శించే హక్కు ప్రతి పొరునికీ ఉంటుంది. పార్లమెంటరీ 

ప్రభుత్వంలో నీకు ఒక బాధ్యత ఉంది ఒక హక్కు ఉంది. చట్టాన్ని సమ్మతించడం బాధ్యత, 

దానివి విమర్శించడం హక్కు. నిరంకుశత్వంలో చట్టాన్ని శిరసావహించే బాధ్యత తప్ప దావిని 

విమర్శించే హక్కు ఉండదు. 

V1 ఎవరి సాధనాలు శక్తిమంతం? 

ఇప్పడు మనం ఎవరి సాధనాలు ఎక్కువ శాశ్వతంగా ఉంటాయో దాన్ని పరిశీలించాలి. 

బలప్రయోగాన్ని ఉపయోగించే ప్రభుత్వమూ, వైతక ప్రవృత్తిగల ప్రభుత్వమూ ఈ రెంటిలో ఒకదాన్ని 

ఎన్నుకోవాలి. 

బర్క్ చెప్పినట్లు బలప్రయోగమనేది శాశ్వతమైన మార్గం కాదు. అమెరికాతో సామరస్యం 
ఎ రొ క్త ౬ ౧ 
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అనే అంశంపైన మాట్లాడుతూ ఆయన ఒక స్మరణీయమైన హెచ్చరిక చేశాడు. 

“అయ్యా! మొట్టమొదటి కేవల బలప్రయోగమనేది తాత్కాలికమే అని చెప్పడానికి నాకు 
అనుమతివ్వండి. ఆ క్షణానికి అది అణిచివేయవచ్చు. కాని అణచివేసే అవసరాన్ని మాత్రం 

ఆది తొలగింపలేదు. ఏ జాతి, ఏ దేశం మాటిమాటికి జయింపబడవలసి ఉంటుందో అది 

పాలింపబడదు.” 

నా తరువాతి అభ్యంతరం అనిశ్చితత్వం. బలప్రయోగం యొక్క ఫలితం ఎల్లకాలమూ 

భయోత్తాతం కలిగింపజాలదు. సైనిక శక్తి అనేది విజయం కాదు. నీవు విజయం సాధిం 
చలేకపోతే నీకు ప్రత్యామ్నాయం వుండదు. ఎందుకంటే సామరస్యం అపజయం పాలైతే 

బలప్రయోగం మిగుల్తుంది. బలప్రయోగం అపజయం పాలైతే మళ్ళీ సామరస్యం అనేది 

అసంభవం. అధికారమూ, శక్తి అనేవి ఒక్కొక్కసారి మనం కరుణతో సంపాదించవచ్చు; హింస 

ఒకసారి అపజయం పాలైతే, నీరుగారిపోతే అధికారమూ, శక్తి అనేవి అడుక్కుంటే మాత్రం 

రావు. 

బలప్రయోగానికి మరో అభ్యంతరం ఏదంటే దేనికైతే నీవు పంరక్షించుకోడానికీ ప్రయత్ని 

స్తావో దానినే బలప్రయోగం వల్ల నాశనం చేసుకుంటావు. దేనికోసం నీవు పోరాడుతావో అది 

నీవు సంపాదింపదగినది. అయితే బలప్రయోగం వలన అది నలిగిపోయి క్రుంగిపోయి పోరాటం 

వలన సగం నాశనమైన దానినే పొందుతున్నావు.” 

ఛిక్షుగణాన్ని ఉద్దేశించి చేసిన ధర్మ ప్రవచనంలో బుద్దుడు ధర్మ పరిపాలనకు బలప్రయో 

గంతో కూడిన పరిపాలనకు గల భేదాన్ని చూపాడు. సోదర భిక్షువులను సంబోధిస్తూ ఆయన 

ఇలా అన్నాడు. 

2. “సోదరులారా! చాలా కాలానికి పూర్వం దృఢనేమి అనే చక్రవర్తి ఉండేవాడు. 

ఆతడు ధర్మపాలకుడు, భూమి నలుదిక్కులకు అధిపతి, విజేత ప్రజా సంరక్షకుడు. ఆయనకు 

దివ్యమైన ఒక చక్రముండేది. నాలుగు సముద్రాల పొలిమేరలుగా గల భూమిపైన అతడు 

ఆధిపత్యాన్ని సాగిస్తూ జీవిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ ఆధిపత్యం సాహసం వల్ల కాదు, ఖడ్గంతో 

కాదు, కేవలం ధర్మంతోనే అతనికీ సిద్ధించింది.” 

3. “సోదరులారా! చాలా వందల ఏళ్ళ తర్వాత, వేల ఏళ్ళ తర్వాత ఆ దృఢనేమి 

ఒకర్షి పిలచి ఇలా ఆదేశించాడు. “అయ్యా! నువ్చు పోయి ఆ ధర్మచక్రం ఏదైనా కొంచెం 

కృంగి ఉన్నదా? లేక నిజస్థానం నుంచి కొంత జారిపడి ఉన్నదా? చూచిరా. చూచి నాకు 

తెలియజెయ్య” అన్నాడు. 
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చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ధర్మచక్రం కృంగిపోయిన సంగతి చూచి ఆరదు వడవేమి 
వద్దకు వెళ్ళి “అయ్యా! వాస్తవంగా ఆ దివ్యచక్రం కృంగిపోయి విజసానం మండి 
అని చెప్తాడు. భికుక సోదరులారా, అవ్వడు దృఢవేమి రన ల స ఇ 

అ బెటట కంటారు 
_ 

అన్నాడు: సామ్యుడా! దివ్యచక్రం కృంగి కొంత విజసానం మండి జారి ఉవడి అని చెహ్పాన్నారు. 
(ea) ప 

చక్రవర్తి యొక్క దివ్యచక్రం కృంగిపోతే లేక స్థాన పం ఆయితే ఆ చకవరి చాలాకాలం జీవం 
ఆ wa 

చడు. నేను మానుషావండాలన్ష్నీ అనుభవించాను. దివ్యావండాలను అవ్వేషించాత్తివ పమయం 
ఖ్ వచ్చింది. ప్రియవుతుడా! సాగర వలయితమైవ ఈ భూమిపైన ఆధిపర్యం 

గడ్డాన్ని, శిరోముండనం చేసుకుని పీతాంబరాలు ధరించి, గృవహప్ట జీవనం మండి గృహార 
జీవనానికి వెళ్తున్నాను. / 

అలా సోదదులారా! దృఢనేమి తవ కుమారుని సింహాసనం మీద ప్రతిష్టుని చేసి శిరస్సు, 

గడ్డం ముండనం చేయించుకొని కాషాయంబరాలను ధరించి ఇంటిని వదిలి గృహరహిచ 

దశను చేరుకున్నాడు, ఆ రాజర్షి వెళ్ళిన పదవ దినం ఆ దివ్యచకం ఆంతరావమైంది. 
ఎ న్ ఢథ = 

శాం a శ్ ఇ జ వమయెందవి చె ర 
4. అప్పడొ క నొక వ్యక్తీ రాజు దగ్గరికవెళ్ళి దివ్యచక్రం ఆంతర్జా మ్రైందవి చెప్తాడు 

అవడా రాజు దుఃఖించి వ్యధను వాంది రాజర్షి ప్టిధికిపోయి దివ్యచుకం ఆంతరానం 
జా ఇ వా 

గురించి తెలిపాడు. అఖభిషిక్తుడైన ఆ రాజు ఇలా చెప్పగా ఆ రాజర్షి ఇలా బడులు చెపాడు. 

“పియ కుమారా! దివ్వ చక్రాంతరావాన్ని గురించి చింతింపకు. దావివి గురించిన వేశం వడు. 

న వ చ ఢా ఇ Fd I “uu 

ఎందుకంటే ఆ దివ్యచక్రమనేది తండ్రి నుండి సంక్రమించివ వారసత్వం కాడు. ఆది దివ్యచకం. 

భయములు 

నియమించుకున్న ఉత్తమాదర్శానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించు) పూర్తిమా పర్వదివాన పాపం 

చేసి ఉన్నత స్థానంలో పండుగకు చేపిన పదార్ధావ్మి ఎత్తెన వేదిక మీద పెట్టు ఆప్పడు చీకు 

మల్ళీ ఆ దివ్యచక్రం సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఆ చక్రం యొక్క నేమికి వెయ్యి ఆకులు ఉంటాయి. 

నాభి (కుండ) ఇంకా ఇతర సమగ్ర భాగాలతో దివ్యచక్రం నీకు కనబడుతుంది. 

ర్. “తండ్రి! చక్రవర్తుల ఆర్య ధర్మ లక్షణమేమి?ా ఆని కుమారుడడిగాదు. 

“పియకు మారా! సత్వధర్మాలపైవ ఆధారపడి వాటివి గౌరఎస్తూ పూజిమూ ఆ ధర్మావికీ 
వ అ జ్ స్ న ts Phen 
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ఎపడెతే నీ రాజ్యంలో విషయోన్మాదం వల కలిగే అజాగ్రత్తను త్యజించి ప్రజలు ధార్మిక 
ఐపీ (se) అతి 

జీవనులవుతారో, క్షమ, సానుభూతి, ఆత్మనిగ్రహం, ఆత్మరక్షణ కలిగి ప్రజలు తరచుగా నీ వద్దకు 

వచ్చి మంచిచెడ్డలను గురించి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారో, ఏది కర్తవ్యమో, ఏది కర్తవ్యం కాదో ఏ 

విధమైన కర్మం సుఖం కలిగిస్తుందో, ఏది దు;ఖహేతువో - వాటినన్నిటిని గురించి వాళ్ళు 

చెప్పినదానిని విని, నీవు చెడును పరిత్యజించి మంచిని వాళ్ళు పరిగ్రహించేటట్టు చెయ్యాలి. 

ప్రియనందనా! ఇది సార్యధభౌముల ఆర్య ధర్మ ప్రవర్తన.” 

“తండ్రి అలాగే”నని అభిషిక్తుడైన రాజు బదులు చెప్పి చక్రవర్తుల ఆర్య ధర్మ పరిసా 

లనను కొనసాగించాడు. అతడట్టు ప్రవర్తించగా వూర్ణిమా పర్వదినాన తలస్నానం చేసి ఉన్నత 

వేదికవైవు చూడగా దివ్యచక్రం వెయ్యి ఆకులతో, నాభి (కుండుతో, నేమితో సర్వాంగ సుంద 

రంగా సాక్షాత్కరించింది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఏ రాజుకు పూర్తిగా ధర్మచక్రం అకనిపిస్తుందో 

ఆతడు చక్రవర్తి సమ్రాట్ కాగలడు, “నేను కూడా అలాంటి సార్వభౌముడనౌతాను” అని 

అనుకున్నాడు. 

6. “తర్వాత సోదరులారా! ఆ రాజు సింహాసనం నుంచి లేచి తన రాచరికపు 

దుస్తులను విప్పి వామహస్తంతో జలకుండికను ధరించి, దక్షిణ హస్తంతో నీటిని దివ్యచక్రం 
మీద పోక్షీస్తూ ఇలా అన్నాడు. ఉరి చక్రమా! నీవు తిరుగుతూ ముందుకు వెళ్ళి రాజ్యాలను 

జయించు.” 

“అప్పడు ఆ దివ్య చక్రం కదలి ప్రాగిశగా వెళ్ళింది. దానివెంట చక్రవర్తి చతురంగ బలంతో 

వెళ్ళాడు. ఎక్కడెక్కడ ఆ చక్రం ఆగిపోతుందో ఆ ప్రదేశంలోరాజు కూడా ఆగుతాడు. అతనితో 

అతని చతురంగ బలం కూడా ఆగుతుంది. అప్పడు ఆ తూర్తు ప్రాంతంలోని శత్రువరానికి 

చెందిన రాజులందరూ చక్రవర్తిని సమీపించి “మహారాజా! ఇదంతా మీదే. ఓ బలసంపన్నుడా! 

మాకు ధర్మాన్ని ఉపదేశించండి” అన్నారు. 

అవ్వడం చక్రవర్తి ఇలా అన్నాడు. “మీరు ఏ ప్రాణిని చంపకూడదు. మీకు ఇవ్వబడని 

దానిని మీరు తీసుకోకూడదు. మీరు దుష్కామానికీ లోబడకూడదు. అసత్యమాడకూడదు. 

మత్తు పానీయాలను సేవించకూడదు. మీకున్న వాటిని ఈ రీతిగా అనుభవిస్తూ ప్రవర్తించండి.” 

7. అప్పడు సోదరులారా! ఆ దివ్యచక్రం తూర్పు సముద్రంలో మునిగి లేచి మరలా 

దక్షిణాభిముఖంగా తిరుగుతూ వెళ్ళింది........... (అక్కడ కూడా తూర్పుదిక్కున జరిగినట్లే 

జరిగింది). అలా దివ్యచక్రం దక్షిణ సముద్రంలో మునిగి పశ్చిమాభిముఖంగా పరిభ్రమిస్తూ 

వెళ్ళింది. ఉత్తరాభిముఖంగా వెళ్ళింది. అన్నిచోట్ల అలాగే జరిగింది. 
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బాజా. 

సాగరముద్రితమైన సమస్తధరణిని దివ్యచక్రం ఇలా జయంచి రాజరావికి వచ్చి విళిచింది, 
రాజాంతఃవుర ప్రవేశద్వారంలో వ్యాయమండపం ముందు డానిని వెలకొలారా లవేటటు, 
రాజాంతఃవుత యవనికలను ప్రకాశింపచెప్తూ విలబడింది. క న్ 

8. ఇలాగే రెండో రాజూ మూడో రాజు నాలుగో రాజు అయిదో రాజు ఆరో రాజు, 

ఏడో రాజు పరిపాలించారు. ఇలా అనేక సంవత్సరాలు జరిగిపోయిన తర్వాత ఏడవ రాజు కొప 
అటే 

విచేత ఒక వ్యక్తినిలా ఆదేశించాడు: 

“అయ్యా! దివ్యచక్రం కృంగి స్థావభ్రష్టమై ఉంటే చూచి వాకు తెలియజేయి 

అలాగేనని అతడు జవాబిచ్చాడు. 

అతడు ఇలా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దివ్యచక్రం కుంగిపోయి వావ మై 

ఉండడం చూచి గొప విజేత అయివ ఆ రాజు దగ్గరికి పోయి చెప్తాడు. ఆ రాజుకూడా 
న్. 

న్న «rr క్ష జ ~ అల హక 

(వూర్వం దృఢనేమి ప్రవర్తించినట్టే) ప్రవర్తించాడు. రాజా వెళిదోయివ ఏడో రోజు దివ్యడకం 

ఆంతర్జానమైంది. 

తర్వాత ఒక వ్యక్తీ రాజుకు ఈ సంగతి తెలివాడు. రాజు ధర్మచక్రం అంతర్లితం ఆయు 

నందుకు విచారించి దుఃఖించాడు. కావి ఆతను రాజర్షి వద్దకు పోయి ఆర్యధర్మాష్టి గురింది 

అడిగి తెలుసుకోలేదు. తన అభిప్రాయాలను ఆనుపరించి ప్రజాపాలన చేశాడు ఈ పరిపాలన 

పూర్వ పరిపాలన కంటే భిన్నంగా ఉండడం వల్ల ప్రజలు వూర్వ పరిపాలవలోలాగా ఆభ్యున్షుంం 

పొందలేదు. వూర్వవు రాజులందరూ చక్రవర్తి ధర్మాన్ని ఆర్యధర్మాన్ని - పరిపాలించిన వారు 

తర్వాత సోదరులారా! మంత్రులు, రాజోద్యోగులు ఆర్టిక శాఖో ద్యోగులు, రక్ష భటులు, 

ద్వారపాలకులు, ధర్మసూత్రాల కనుగుణంగా జీవించిన వాళ్ళందరూ రాజు పదికి వచ్చి ఇలా 

అన్నారు. “రాజా! పూర్వరాజుల పరిసాలవకు భిన్నంగా ఆంటే చక్రవర్తుల ఆర్యధర్మానికి hea 

మీ సాంత భావాలను అనుసరించిన మీ పరిపాలవలో ప్రజలు అభ్యుదయం పొందడం a జ 

రాజ్యంలో మంత్రులు, రాజోద్యోగులు, ఆర్టికో ద్యోగులు, రక్షకభటులు, సంరక్షకులు, ధర్మమాక్తుల 

కనుగుణంగా జీవించేవారు. మేము, ఇతరులు ఆర్యధర్మాన్షి ఆమసరిష్తున్నాం. రాజ్. ఆ ఈ ల 

గురించి మమ్మల్ని ప్రశ స్తే మేము దానిని వివరించగలం.ో 

పశ్తించాదూ 
9. తర్వాత రాజు వాళ్లందరినీ కూర్చోమవి చెప్తె ఆర్యధర్మాన్నా గురించి ప్ర్తం ద 

వాళ్ళు ఆతవికి వివరించారు. వారివి ఆలకించివ రాజా తగిన ఆలనా పాలవా ఇన్వవారం 

ఎన 
ఇ సక 

a దరికం పంత 

భించాడం. అపహాయులైవ ఆవాధథలకు మాత్రం ధవమివ్వలేదు. ఆండువల్ల మి సంచ 
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వ్యాపించింది. 

ఎవ్వడైతే దారిద్ర్యం సర్వవ్యాపకమైందో అప్పడొక వ్యక్తి తనకు ఇతరుల ద్వారా ఇవ్వబడని 

దానిని తానే స్వయంగా తీసుకున్నాడు. ప్రజలు ఈ. పనిని దొంగతనం అన్నారు. అతనిని 

పట్లుకున్నారు. రాజు దగరికి తీసుకొచ్చి “రాజా! ఇతడు తనకివ్వని దానిని తీసుకొని దొంగతనం 
రు ౧h 

చేశాడు” అన్నారు. 

రాజు “ఇది నిజమా? నీకివ్వబడని దానిని తీసుకొని వారన్షట్లు దొంగతనం చేశావా?” 

అవి ఆడిగాడు. 

ఆతడు “రాజా! అవును సత్యమే.” అన్నాడు. 

“ఎందుకని 

“నేను బతకడానికి ఏ ఉపాధీ లేదు” అన్నాడు. రాజు అతనికి ధనమిచ్చి “ఈ ధనంతో 

నువ్వు జీవించి నీ తల్లిదండ్రులను బిడ్డలను, భార్యను పోషిస్తూ ఏదైన ,ఒక. వ్యాపారంలో 
నా యౌ అధీ కా | 

నిమగ్నం కమ్ము” అన్నాడు. 

అలాగేనని అతడు బదులిచ్చాడు. 

10. ఇప్పడు మరొక వ్యక్తి తనకివ్వబడని దానిని దొంగిలించాడు. ప్రజలు అతనిని 
బంధించి రాజు ఎదుటకి తీసుకొచ్చారు. “రాజా, తనకు ఇవ్వనిదానిని ఇతడు దొంగతనం 

చేశాడని చెపారు. అవ్వడు రాజు (ఇంతకు ముందు వ్యక్తితో మాట్లాడినట్లై మాటాడి, ధనమి 
బు యై గా ర ౧ 

చ్చాడు) 

11. అప్పడు సోదరులారా! దొంగతనం చేసిన వారికందరికీ రాజు ధనమిస్తున్నాడనే 
వార్త లోకంలో బాగా వ్యాపించింది. దీనిని విని ప్రజలనుకున్నారు “మనకు ఇవ్వబడని దానిని 

దొంగిలిద్దాము” అని, 

అలా చేసిన ఒక వ్యక్తిని ప్రజలు పట్టుకొని రాజు దగ్గరికి తీసుకురాగా రాజు అతనిని 

దొంగతనం చెయ్యడానికి గల కారణాన్ని (ఇంతకు ముందువలె) అడిగాడు. 

అతడు “రాజా! తన శరీర పోషణకు ఏ ఆధారము లేదు” అన్నాడు. 
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ఇలా ధనమిస్తూ పోతే దొంగతనం చెయ్యడం అధికమౌతున్నదని భావించి రాజు అతనికీ 
శిరశ్చేదం విధించాలనుకున్నాడు. 

“దూడండి. ఈ మనిషికి చేతులు విరిచి వెనక్కికట్టి గట్టిగా ముడివేసీ తలగారిగి 

భేరీధ్యానంతో ప్రతి వీధిలోనూ, దారి కూడలిలోనూ ఊరేగించి దక్షిణ ద్వారం ద్వారా పట్టణం 

దక్రీణ దిశకు తీసుకుపోయి అతని తలను నరకెయ్య”మని ఆఅజాపించాడు. ప్రజలను రాజాజ్ఞను 
cy 

నిర్వహించారు. 

12. ఇప్పడు సోదరులారా! దొంగతనం వల్ల మరణశిక్ష వస్తుందని ప్రజలు విని “వున 

మందరమూ కత్తులు కటారాలు సిద్దం చేసుకొని మనకు ఇవ్వబడని దానిని మనమే తీసుకొని 
సాంతదారులకు శిరశ్చేదం వునమే “చేద్దాం” అనుకున్నారు. 

ఆ విధంగా వాళ్ళు పదువైన కత్తులు సంపాదించుకొని పల్లెలమీద పట్టాల మీదాపడి 
బందిపోటులుగా తయారైనారు. దోచుకోవడం మాత్రమే గాక ప్రజల తలలు నరికేశారు. 

13. ఇలా వికలాంగులు, దారిద్ర్య పీడితులకు ఏదీ లభించని కారణంగా సర్వత్రా 
పేదరికం వ్యాపించింది. పేదరికం సర్వత్రా వ్యాపించడం వల్ల దొంగతనాలు పెరిగాయి. 
దీనివల్ల వ హింస క్రౌర్యం పెరిగాయి. దీనివల్ల సామాన్య జనజీవితం 'నాశనమైపోయింది. హత్యలు 

పెరగడం వల్ల మానవుల ఆయుః: ప్రమాణం తగ్గిపోయి మానవ జీవితంలోని శోభ నశించింది. 
తర్వాత కొంతమంది వ్యక్తులు తమ జీవిత ఉత్తరార్థంలో దొంగతనం చెయ్యడం ప్రారంభించారు. 

వాళ్ళును రాజు (పశ్చించాడు. 

“రాజా! మేము దొంగతనం చెయ్యలేదు, వాళ్ళు కావాలని అసత్యం చెబుతున్నారు” 

అన్నారు పారు. 

14. ఇలా నిర్భాగ్యులైన వాళ్ళకు ఏమీ ఇవ్వని కారణంగా పేదరికం మొదలుకొని సమస్త 

వాపచర్యలూ సంక్రమించాయి. అసత్యమనేది సర్వనాధారణమైపోయింది. అప్పడు రాజు దగ్గరికి 

పోయి ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేసిన వారిని గురించి చెప్పి దుర్భాషలాడాడు. 

15. అందువల్ల సోదరులారా! నిర్భాగ్యులకు ఏమీ ఇవ్వని కారణంగా పేదరికం... 
దొంగతనం... హింస... హత్యలు... అబద్దాలు... దుర్భాషణ... పెరిగిపోయాయి. 

16. అసత్యం వల్ల వ్యభిచారం వ్యాపించింది. 
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17. ఇలా నిర్భాగ్యులైన వాళ్ళకు ఏమీ ఇప్వున కారణంగా పేదరికం... దొంగతనం... 

హింస... హత్యలు... అబద్దాలు... దుర్భాషణ... అవినీతి... పెరిగిపోయాయి. 

sD ఇ స లీల ణా గ వ్యా a ఇలా ఆ పజలలి మూడు దుష్తువ్చత్తులు లాఖం, విశృంఖల కాము ప్రవృత్తి 

ఉం జ వలయం 

ఈ సొవాచరణం ఇలా వ్యాపించి తల్లిదండ్రులు పట్ల ఇక్తరాహిత్యం, మహాత్ముల పట్లు 

భక్తీ (శ్రద్ద లోపం, జాతికీ గర్వ కారణమైన వారిపట్ల అగౌరవం సెరిగాయి. 

19. సోదరులారా! ఇలాంటి ప్రజానీకానికి కలిగిన సంతతి ఆయుః ప్రమాణం పదే 
భే పరినితమౌతుంది. ఇటువంటి ఆయు; ప్రమాణం గల వారిలో కన్యలు అయిదేళ్ళకే 

వివాహయోగ్యులొతారు, ఇలాంటీ వాళ్ళలో రుచుల పరిజ్ఞానం అంతరిస్తుంది, అంటే నెయ్యి, 

వెన్న నూనె, చక్కెర, ఉప్ప మొదలైన వాటి రుచులను గురించిన పరిజ్ఞానం నశిస్తుంది, 

ఇలాంటి వాళ్ళకు కుద్రుస లనే ధాన్యం ముఖ్యాహార ధాన్యం అవుతుంది. నునకీహిడు అన్నము 
కాకము ఎలా డిత్తమాహారమో అలాగే వాళ్ళకు కుద్రసధాన్యం ఉత్తమాహారంగా ఉంటుంది. 

ఇలాంటి వాళ్ళలో ప్రవర్తనకు సంబంధించిన పది నైతిక రీతులు (అంటే పదిపారమితులు) 

నశించిపోతాయి. దీనికీ బదులుగా పది అవినీతి రీతులు అధికంగా విస్తరిసాయి. అలాంటి 
మనుషుల్లో నైతిక ప్రతినిధుల సంగతి అటుంచి, నీతి అనడానికే ఏ భాషాపదమూ ఉండదు. 
అలాంటి వ్యక్తుల్లో మాతా పిత్ళభక్తి, ధార్మిక శక్తి జాతి నాయక గౌరవం అంతరించిపోతాయి. 
నేటెలాగా మర్యాదలు జరగవు. 

20. ఇలాంటి వారికి తల్లి, చెల్లెలు, అత్త, గురుపర్షి, మేనత్త, పిన్నమ్మ లేక పెద్దమ్మ 
తేడా లేదు. (వీళ్ళలో వావ వరసలు లేని ప్రవృత్తి వ్యాపిస్తుంది). మేకలు, గొర్రైలు, పక్షులు, 

వందులు, కక కలు, నక కులు లాగే ప్రపంచం విశ్చంఖల వ్యభిచారంలో పడిపోతుంది. 

ఇలాంటి వ్యక్తులలో తీక్షణమైన పరస్తరవైన భావమే సహజ లక్షణంగా మిగిలిపోతుంది. 

తీక్షణమైన దుర్భావం, హత్యలను వురికొల్తే  ఆవేశాత్ర కమైన ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. తల్లి 

రన బిడ్డలసట్ట ఇలాంటి ప్రవృత్తితో వ్యవహరిస్తుంది. బిడ్డలు తండ్రి పట్ల సోదరుని పట్ట ఇలా 

ప్రవర్తిస్తారు. సోదరుడి సోదరి సట్ల సోదరి సోదరుని పట్ట ఇలాగే ప్రవర్తిస్తారు. క్రీడాకారులు 

తమ క్రీడల్షి అలకీంచినట్లు ఈ వ్యక్తులు తమ చేస్టల్ని ఆనందంగా తిలకిస్తారు.” 

నైతక పతనం సంభవించి పశుత్వం దాని స్థానాన్ని ఆక్రమించినప్తడం కలిగే సమాజం 

యొక్క ఒక అందమైన చిత్రణ ఇది కావచ్చు. థార్మిక రాజ్యానికి పరిరక్రకులుగా ఉండడానికి 

ప్రతి వ్యక్తి శవక నెరీక డికణ పొందాలని బుదుని అభిమతం. 
ణప క్ oh రా 



బుద్ధుడు క కార్ల్ మార్క్స్ 

VII రాజ్యం - అంతర్తానం 
భా 

శాశ్వత వియంతృత్వమే తమ రాజ్య సిద్దాంతం కావడం తమ రాజకీయ తెచ శాహాంలో 
న్. శో 

బలహీన స చీ న న 
భా కమ్యూవస్టులు ఒప్పక్షుంటారు. చెపరికి రాజ్ఞ లేకుండా పోచుంచినే నాదము 

ఆ।|శయినారు. క నిస సమా సిన వలు రె మనవు వొక అనది 
వ న మూ స్టులు పవమూధథావం చెప్తనలబన ప్రష్టేలు రెందున్నాయిను రాజక జప్తు 

లేకుండా పోతుంది? ఆది లుప్తమైపోయివప్తడు డాని స్థానంలో సతి వమలడి మొదటే 

ప్రష్షేకు వాళ్ళు ఫలానా కాలం ఆని చెప్పలేరు. వియంత్సత్వం ఒక వదిమిన కాబావిశీ మంది 

కావచ్చు, ప్రజాస్వామ్యామ్షి రక్రించడం కోపం కూడా కొంతకాలం దాకా అది ఆసోంఎంచడే ఇదే. 

తన పని తాను నిర్వహాంచిన తర్వాత, ప్రజాస్వామ్యావికి వతివంధకంగా. ఉచ. ఆదారిహిట్టు 

తొలగించిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్య మార్గాన్ని పురక్షిచం చేసిన తర్వాత వరంకుశిచ్వాము అదిదా ల 

సడలించకూడదు? ఆకోకుడు ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలవలేదాం ఆయన కలియు. ష్టం 

రేకంగా హింసను ప్రయోగించాడు. ఆతర్వాత హింపను వూర్తిగా వచులుమ వ్యు. చేట మద 

or ial శూ... త 3 శ 

విజేతలు పరాజితులను విరాయుధులుగా చెయ్యడమే గాక తాము కూడా వరాయుడుంలై చేవె 

ప్రపంచమంతటా శాంతి వెలకొంటుంది. 

కమ్యూనిస్తులు జవాబు చెప్పలేదు. రాజ్యం ఎప్తడం బేమండా పోతుంది అల వత్తి 

అ 

న గా నా న 

కన్నా రాజ్యం లుప్తమైపోయినప్త్పడా దావి స్థానంలో కీ ఏడి వస్తుంది. అను వాక్యాల 

(ప్రశ్నకు సంళృస్తికరమైన సమాధానం లేదు. రాజ్యం స్థానంలో అరాచకం వమ్తుతిచా. ఆలె 

రా 
= 

ఆ క్! » > EP; 

అయితే, కమ్యూనిస్ రాజ్య బర్మాణం నిష్పుయోజవకరపైన వ తుంచి. వల వెరె 

లు ఫా, Ah 
ETA 

గ - _ అ end 

తప అది విలబడలేవవడు దాబిని కాపాడే బలాన్ని ఉవవంవాదించుకుంట. ఆది ఆదౌ కే 

మారిపోయేటవడు కమ్యూ విస్ రాజ్యం ఏ విధంగా మంచిది? 

ఎ ౬ 

ర a wn gd Rae "కి 

బలాన్ని ఉపపంహరించిన తర్యాత కమ్యూవిస్ట్ రాజ్యాన కాపారగలికేన విజజ. a 

వద మతమొకు,టే. కానీ కమ్యూవిస్టుల గ "మతం విషినల. మనం వెల్లు చాళ్ళశీంతే 

' నకి సహాయపడే ముతాళేచో పవేయువడన.. ముతౌళదా 

అసహ్యమంటే, మతాలలో కమ్యూవిజావికి సవ వ 
న కూడా అపార 

అవి పరిశీలించి చూడలేవంత. వాళ్ళు క్రైస్తవ మతంతో బాటు బౌద్ధమతాన్ని జా ఇ 

చుకుంటారు. ఆ రెండు మతాల మధ్య భ్రేదాన్షి చూడరు. శైస్తన aa " రం 

కశ్చ ఆరోపణలు
 రెండు. మొదటిది క్రైస్తవ మతం 

ప్రజలకు వరల పద్తాశాతా చ్చి 

థి ద మవావికీ పంయింధిని లలల 

ఈ పపంచంలో దారిద్ర్యంతో బాధపడేటు చేపింది అప్పుడి. బౌద్ధ తనన 

a వ విషయాటమం పరిశీబోే, బౌదవనిని అదా 

వరకు, ఈ వ్యాసంలో ఇంతక
ుముందు ఉదహరించిన 

ఇ : 

అలాంటి ఆరోపణలు చెయ్యడానికీ వీలులేదు. 
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బలహీనతను. ఉన్నతంగా చేస్తుంది. ఇది పేదలకు బలహీనులకు స్వర్గం లభిస్తుందనే హామీ 
నిస్తుంది. బుద్దుని బోధనలలో అటువంటిదేదీ కనిపించదు. బుద్దుని బోధనలు సంపదను 
సంపాదించడాన్ని" గురించ చెబుతాయి. తన శిష్యులలో ఒకరైన 'అవాథ పిండికునికి ఆయన 

చేసిన ధర్మబోధను ఉదహరిస్తాను. 

ఒకనాడు అనాథ పిండికుడు సర్వోన్షతులు బసచేసిన చోటుకి వచ్చాడు. వచ్చి ఆయనకు 

నమస్కరించి ఒక ప్రక్కన కూర్చుని ఇలా ఆడిగాడు. “మహానుభావా! గృహస్తు పొందదగినవి, 

ఆమోదింసదగినని, ఆనందదాయకమైనవి ఆయినా - సంపాదించడం కష్టమైనవి ఏవి?” 

ఈ ప్రశ్న విని ఆయన ఇలా చెప్తాడు. “వాటిలో మొదట పొందదగింది న్యాయసమ్మత 

మైన సంపద. 

“రెండోది మీ బంధువులు సైతం న్యాయసమ్మతంగా సంపదను పొందేట్టు చూడడం), 

“మూడోది పడిపోయే వయసు దాకా దీర్ణకాలం జీవించడం. 

ఓ సంసారీ! ఈ ప్రపంచంలో కోరదగినని, ఆనందదాయకమైన, ఆమోదయోగ్యమై 

నవి అయిన ఈ నాలుగు సంపాదించాలంటే నాలుగు నియమాలున్నాయి. అవి విశ్వాసం, 

సత్తువర్తన, దాతృత్వం, జ్ఞానం - వీటి అనుగ్రహం. 

హత్య, దొంగతునం, వ్యభిచారం, అబద్ధం చెప్పడం, త్రాగుడు నుంచి సత్తువర్తనానుగ్రహం 

మనిషిని నివారిస్తుంది. 

లోభ బుద్ధి లేకపోవడం, ఉదారత్వం, దానం చెయ్యడంలో ఉత్సాహం చూపడం, 

బహుమళులివ్వడంలో నిమగ్శం కావడం - ఇవి స్థహష్టులో ఉండే దాత్చ్భత్వం అవుతుంది. 

అత్యాశ, లోభం, దుష్ట బుద్ది, సోమరితనం, మైకం, పరధ్యానం, తొందర, సందేవాం 

- ఇవి ఉంటే మనిషి తప్పడం పనులు చేస్తాడని, చెయ్యవలసిన పనుల్ని విస్మరిస్తాడవి, ఆలా 

చెయ్యడం ద్వారా సంతోషాన్ని గౌరవాన్ని పోగొట్టుకుంటాడని గ్రహించడం జ్ఞానానుగ్రహం. 

అత్యాశే, లోభం, దుష్ట బుద్ధి, సోమరితనం, మైకం, పరధ్యానం, తొందర, సందేహం 

= ఇవి మెదడుకు అంటిన “మాలిన్యాలు. ఈ మాలిన్యాలు అంటని గృహస్థు గొప్ప జ్ఞానాన్ని, 

ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని న్ని, స్వచ్చమైన దర్శనాన్ని, సమ్యక్ జ్ఞానాన్ని న పొందుతాడు. 



అలా సంపదను న్యాయంగా, చట్టబద్ధంగా పంపాదించడం, స్వ శ్రమే పుధితాడ 
చెయ్యడం, భుజ బలంతో సమకూర్చడం, చెవు చిందించి సంపాదించడం La వదం. క నాన్ను 
తాను సుఖపడతాడు, పంతోషపడతాడు. తనను తాను ఆవండంలో వంవుజంటూడన 
తల్లిదండ్రులను, భార్యాబిడ్డలను సేవకులను, శాయుకులను, ప్పేహితులను, ససాదముఖయు 
సుఖసంతోషాలతో వింవుతాడు. 

భొతిక బలాన్ని ఉపపంహరించివ తర్వాత కమ్యూవిజానై విలువుకోడానికీ బౌదముతం 
ఏకైక సాధననున్నవాస్తవం పట్ట రష్యన్తు ఆపక్తి కవబరుస్తున్నటు లేదు. క్ట 

ఢా 

రష్యన్లు తమ కమ్యూనిజం పట్ట గర్వపడుతుంటారు. అయితే ముడ్జుదా. బొర్దవంతు 
స్థాయిలో నియంతృత్వం లేసి కమ్యూసిజూన్టి స్ట మాపించడం అడ్భుతాళ్ళ్కెల్డా అచ్చుతమున చా 

వోరచిపోయారు. ఇది ఆతి చిన్న నా ట్రాయిల్ యిలోవి కమ్యూవిజం కావచ్చు వావీ ఈ కేమన్యావబలలో 

నియంతృత్వం ఉండదు. లెనివ్ సాధించడంలో విఫలమైవ అద్భుతం ఇది. 

బుద్దుడి పద్ధతి ఎభిన్నమైంది. ఆయవ పద్దతి మవిషి ఆలోచనను దూరడిచ. మాన 

సంస్కరించడం. దొవివల్ల మనిషి ఏమి చేసివా వచ్చికంగా, వచ్చెడి బేకుండా మాద ద్ని 

(ప్రవృత్తిని సంస్కరించడావికి ఆయన అనుపరించివ ప్రధాన విధానం ధమ్ము (ధర్మం, ses 

ధర్మబోధన. మనుషులు చెయ్యడానికీ ఇస్తసడవి వాటివి - ఆని me మరచిన చేదే 

ఆయినా - చెయ్యమవి బలవంతం చెయ్యకపోవటం బుద్దుని బుద్దుని మార్గం. ఆయవ మాధిల వమన 

ప్రవృత్తిని సంస్కరించడం. దావి ద్వారా వాళ్ళు ఐచ్చికంగా "పవిచేషారు. 

రష్యాలో కమ్యూనిస్ట్ నియంతృత్వం గొప్ప విజయాలమ ఎ పాధించెచట్లు చెబువాు వాన 

కాదనడంలేదు. అందుకే వెనకబడివ దేశాలకప్తిటిీ రష్యన్ వియంచ్చచ్వం మంచిచే. అంటాడు 

నేను. అయితే నియంతృత్వం శాశ్వతంగా ఉండాలని వాదించడం మాచ్రం మంచిది కాచు. 

సంఘం కేవలం ఆర్థిక విలువల్నే కోరుకోదు. ఆది ఆధ్యాత్మక విలువట్లి విలువుకో వాలని జాడ 

జ వశీడు. దా కోరుకుంటుంది. శాశ్వత నియంతృత్వం ఆధ్యాత్మిక విలువలమీడ దృష్టి వలన 

nd? ద కారెల్ పంప్ చతొ బాలి 

నిలపాలని అనుకున్నట్లు కూడా లేదు. రాజకీయ ఆర్థిక శా 3 

mt కో 

అన్నాడు. కార్తెల్ వాదం సరైంది కాదనుకోండి. మువిషికి ఇ గారక సౌకర్యాలు 

ఎల 9 అంచే తత. ఎందుకంటే 
అయితే కారేరీవాదం ఎంత తపో, కమ్యూనిప్తీ పిర్దాంతం పాడా తెచ్చే చ 

జై పిద్దాంచ కం బాయిచట్ను వచు 
మనుషులు పందులకన్నా మెరుగు కాదన్హది వాళ్ళ ల 

అం శ తరు | త 

క 
వం 

మనుషులు భౌతికంగా వాళ్ళ సిద్దాంత లక్ష్యం అయివటు కవిపిన్తుంచి.. ముముమెోలం 
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తీసుకురాలేకపోయింది. రష్యన్ విస్ట్లవం సమానత్వ సాధనను ఉద్దేశించింది. కాబట్ట మనం 

oe ఇప్ దానిని ఆహ్వానద్దాం. అయితే సమానత్వాన్ని సాధించడంలో స్వచ్చ సాభాత్భత్వాలను త్యాగం 

చెయ్యాలన్న దాన్ని సమ్మతించలేం. స్వేచ్చ, సౌభ్రాత్సత్వం లేకుండా సమానత్వానికి విలువలేదు. 

బుద్దుని మార్గంలో మాత్రమే ఈ మూడూ నిలబడగలవు, మనగలవు. కమ్యూనిజం ఒక్కటి 

మూత్రం- ఇవ్వగలదు, అన్నిటినీ ఇవ్వజాలదు. 

అనువాదం: ఆచార్య బి. నార్ధనారథి 

రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి 



ఐదవ భాగం 

వుసకాల పణాళకలు 

ఇందులో “హిందువులకు (బ్రాహ్మణులు చేసీనదేమిటే?” అనేది అచ్చయివ రూవంలో 

వుంది. తక్కేనఎన్లీ టైప్ చేసినవి. 

సంపాదకులు 
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పుస్తకాల ప్రణాలికలు 
] 

ప్రాచిన భారతదేశంలో 

ఎపవం, (పతబపం 
(౮ గ్రా 
విషయ సూచిక 

పుస్తకం 1 జాతి ఘర్షణల యుగం 

పుస్తకం 11 _అసమానత్త్వంపై ఘర్షణ 

పుస్తకం 111 ఘర్షణ విప్పవానికి ఎలా దారితీసింది 

పుస్తకం 17 విష్ణవం ఫలితాలు 

పుస్తకం V ప్రతివిప్షవ ఆవిర్భావం 

వుస్తకం VI ప్రతివిప్తవ ఫలితాలు 

పుస్తకం V1 ప్రస్తుత యుగం ప్రతివిప్లవ యుగం 

పుస్తకం 1 

మొదటి భాగం- సామాజిక నంకరణల యుగం 

అధ్యాయం శే ఇండో ఇరానియన్లు * 

అధ్యాయం 2 ఆర్యన్లు వర్చెస్ నాగాలు 

అధ్యాయం 3 ఆర్యన్లు వర్సెస్ బ్రాహ్మణులు 

అధ్యాయం 4 సయోధ్యకు ప్రయత్నం 

పుస్తకం 1 

అనమానత్త(ం అవతరణ 

అధ్యాయం | బ్రాహ్మణశక అవతరణ 

అధ్యాయం 2 వేదాల అతీతత్వం 

అధ్యాయం తె శ్రేీణీయ అసమానత్వం 

చాతుర్వర్ణ్యం సారాంశం 

అధ్యాయం 4 శ్రేణీయ అసమానత్వంలో శూద్రుడు 
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పుస్తకం 111 

ముదటి భాగం- వివవం, దాని న్మూతాలు 
గొ 

అధ్యాయం 1 విప్లవ శక్తీగా బౌద్ధం అవతరణ 

అధ్యాయం 2 ఎప్షవసూత్రంగా సమానత్వం 

అధ్యాయం ౩  ఐళ్వాసం కాదు హేతువు 

అధ్యాయం 4 ఆలోచనా స్వేచ్చ 

రెండవ భాగం- నమాజం పై వివ్హన ఫలితాలు 

అధ్యాయం 1 విప్ణవం, సామాజిక ఫలితాలు 

అధ్యాయం 2 విప్ణవం, రాజకీయ ఫలితాలు 

అధ్యాయం 3 స్త్రీల స్థితి ఉన్నతీకరణ 

మూడవ భాగం- వివవం రాజకీయ ఫలితాలు 
౧ 

పుస్తకం - IV 

మొదటి భాగం- (వతివివ్రవ కారణాలు 

అధ్యాయం 1 రాజహత్య లేదా (పతెవిప్ప్లవ ఆఎర్భావం 

అధ్యాయం 2 మునుస్మృతులు లేదా ప్రతివిప్లవ పవిత్ర గ్రంధం 

రెండవ భాగం- (ప్రతివిప్హవ నామాజిక వలితాలు 

అధ్యాయం 1 (బాహ్మణుని దైవీకరణ 

అధ్యాయం 2 పాలకులుగా బ్రాహ్మణుల ప్రతిష్టాపన 

అధ్యాయం 3 శూద్రుల అణచివేత 

అధ్యాయం 4 స్త్రీల హీనీకరణ 

మూడవ భాగం- విప్టవం (వతివివ్షవాల మధ్య పోరాటం 

అధ్యాయం || 

అధ్యాయం 2 

అధ్యాయం 3 

అధ్యాయం 4 

నాలుగవ భాగం- వివ్రవం నొమాజిక ఫలితాలు 
అధ్యాయం క్షే 

అధ్యాయం 2 

అధ్యాయం 3 

అధ్యాయం 4 
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ఐదవ భాగం- (బతివిప్టవ ఐజయం 

అధ్యాయం 1 

అధ్యాయం 2 

అధ్యాయం 3 

అధ్యాయం 4 

ఆరవ భాగం- (వన్తుత యుగం (ప్రతివవ్రవ యుగం 

అధ్యాయం 1 

అధ్యాయం 2 

అధ్యాయం 3 

అధ్యాయం 4 

ఏడవ భాగం- (వోతివిప్లవ రాజ్యాంగం 
అధ్యాయం 1 

అధ్యాయం 2 

అధ్యాయం 3 

అధ్యాయం 4 

2 

హిందువులకు బాహ్మణులు చేసిందేమిటి 

మొదటి భాగం- వాందూ నమాజు నిర్మాణం 

అధ్యాయం 1 హిందూమతం ఎదుగుదల 

అధ్యాయం 2 హిందూయిజం, దాని చిహ్నాలు 

ఆధ్యాయం ౩ దాని వునాది 

రెండన భాగం- హీందూనుతం- చిక్కుముడులు 

అధ్యాయం 4 బ్రాహ్మణుని ఆధిక్యం 

అధ్యాయం ర్ శూ[ద్రుని పతనం 

అధ్యాయం 6 స్త్రీల హీవీకరణం 

అధ్యాయం 7 పశుమాంసాహారం వర్సెస్ శాకాహారవాదం 

అధ్యాయం 8 వేదాలు - వేదాంతాలు 

అధ్యాయం 9 శివ, ఐష్టుల అవతరణ 

అధ్యాయం 10 రామకృష్ణుల వూజ 

అధ్యాయం 11 భగవరద్గీత-యుద్దంకోసం శాంతి 
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మూడవ భాగం- వవ్శిత బావ్మాణ నామాజ్యం 

అధ్యాయం 12 బ్రాహ్మణీయ విప్లవం 

అధ్యాయం 13 విప్లవ కారణాలు 

అధ్యాయం 14 విప్లవతత్త్వ మనువు 

అధ్యాయం 15 బ్రాహ్మణీయ విస్త్లవ రాజకీయ, సాంఘికతత్త్యం 

అధ్యాయం 16 బ్రాహ్మణీయ పాలన 

నాలుగో ఖాగం-ా పొందూయిజుం, (బావ్మూణవాద వారనత్త(ం 

అధ్యాయం 17 శ్రేణీయ అసమానత్వ వ్యాధి 

అధ్యాయం 18 మానవుని (భష్టత్తుం 

అధ్యాయం 19 మతం, హినీకరణం 

అధ్యాయం 20 బుద్ది క్రీణత 

అధ్యాయం 21 చైతన్యానికి జడికరణ 

అధ్యాయం 22 జీవిత క్షీణత 

అధ్యాయం 23 ప్రజాస్వామ్యం చావుకేక 

అయిదవ భాగం- బావ్మాణవాదం - ఆధునిక భారతదేశం 
అధ్యాయం 24 (బాహ్మణులు - పాలనా యంత్రాంగం 

అధ్యాయం 25 బ్రాహ్మణులు లా రాజకీయాలు 

అధ్యాయం 26 బ్రాహ్మణులు లా శ్రమ 

ఆరవ భాగం- (బాహ్మాణులు హాందువులు 

అధ్యాయం 27 హిందువుల జబ్బు ఏమిటి 

అధ్యాయం 28 బ్రిటిష్ వారు - బ్రాహ్మణులు 

అధ్యాయం 29 వ్యాధి చికిత్స 

మనికః ఈ ప్రణాళిక అచ్చులో వుంది. తక్కిన ప్రణాళికలు టైప్ చేనీన రూవంలో 

3 

నేను హిందువును కాగలనా? 

హాందూనుత చిహ్నాలు 

- చిహ్నాలు సారాంశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిసాయి. 

4 క్రైస్తవం చిహ్నాలు 
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3. ఇస్లామ్ చిహ్నాలు 

4. జైనం చిహ్నాలు 

5." బౌదం చిహ్నాలు 
డో 

6. హిందూ మత చిహ్నాలు ఏవి 

మూడు. 

1. కులం 

2. భక్తీ మార్గాల తెగలు 

(1) రామ (1) కృష్ణ 

(111) శివ (7 ఎష్ట్లు 

3. అధిమానవుడి సేవ 

4 

భారతదేశం — కమ్యూనజం 

ఒకటవ భాగం- కమూూనిజానికీ పూర్చూరంగ వర్వితులు 

అధ్యాయం 1 కమ్యూనిజం జన్మస్థానం 

అధ్యాయం 2 2 కమ్యూనిజం - ప్రజాస్వామ్యం 

అధ్యాయం 3 కమ్యూనిజం సమాజ వ్యవస్థ 

రెండవ భాగం- భారతదేశం, కమ్యూనిజానికీ వూర్చూరంగ వరిస్థితులు 
అధ్యాయం 4 హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ 

అధ్యాయం 5 హిందూ సామాజిక వ్యవస్థ వునాది 

అధ్యాయం 6 సమాజ వ్యవస్థ నుంచి కమ్యూనిజానికి ఎదురయ్యే అవరోధాలు 

మూడవ భాగం- అయితే మరేం చేయాలి” 

అధ్యాయం 1 మార్క్ - ఐరోపా సమాజ వ్యవస్థ 

అధ్యాయం 2 మనువు - హిందూ సమాజ వ్యవస్థ 
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05 

భగవద్గిత పై వ్యాసాలు 

విషయాల పట్టక 

వ్యానం 1- యుద్దం చేయడానికీ అర్జునుడిని ఒప్టంచినదేమిటి 

(ఏ కృష్ణుడు అతని అభ్యంతరాలను పరిష్కరించాడా? 

(ఘు లేదా కృష్ణుడు ఆదేశించడమా? 

వ్యాసం 1- భగవద్గీత బోదించెదేమిటి? 

(1) అది సాంఖ్యయోగాన్ని బోధిస్తుందా? 

(ఫు అది ధ్యానయోగాన్ని బోధిస్తుందా? 

(మఘ అది కర్మయోగాన్ని బోధిస్తుందా? 

(1౪) అది భక్తియోగాన్ని బోధిస్తుందా? 

(నిర్ధారణలు 

న్యానం యా గీత మూల మవోభారతంలో భాగమేనా? 
ఏ గీత - ఉద్యోగపర్వం. 

(ఘు సంస్కృత వాజ్మయవాహినిలో భగవద్గీత మొదటి ప్రస్తావన 

(iii) భగవద్లీత రాయబడిందా? 

స్వానం IV— భగవర్గత ఎందుకు రాయబడింది? 

(1) ఆ అవసరం సాంఘికమా? 

(11) ఆ అవసరం మతపరమైనదా? 

సం V- గీత - బొద బ్యాణం దం 



545 

(గంథసూచో 

రచయిత ఈ సంపుటంలో ఉదహరించిన (గ్రంథాలు, పత్రికలు, నివేదికలు, వార్తాపత్రికలు 

క్రింద సూచించిబడీనవి. (ప్రచురణకర్త, (ప్రచురణ సంంవత్సరం, మున్నగు వివరాలు 510110 and 

the Bombay University |గంథాలయం నుండి కొంత మంది రచయితల వివరాలు సేకరించబడినవి. 

మిగతా రచయితల వివరాలు లభ్యం కాలేదు. 
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